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CAMPANHA SALARIAL 2016/2017

Sindimiva faz proposta
Trabalhadores decidirão na 5ª-feira, dia 08/12

E

m reunião realizada na 2ª-feira, dia 05/12,
os representantes dos patrões fizeram a
sua proposta para renovação da Convenção
Coletiva de Trabalho.
Foi de fato uma reunião de negociação. No
início os patrões sequer queriam repor as perdas
salariais. Não falaram em pagamento de abono
ou reajuste da cesta básica. Mas, à medida que a
reunião foi acontecendo, que o debate foi sendo
ampliado, a proposta inicial dos patrões foi sendo
modificada até que ao final eles apresentaram a
proposta ao lado.
Agora a bola está com os trabalhadores.
Vamos realizar na próxima quinta-feira, dia
08/12, assembleia para que os companheiros
possam deliberar sobre a proposta.

Confira os locais
e horários das
assembleias:

1) Sede/Metasita:
às 13h30, 15h30 e 17h30
2) Subsede/Fabriciano:
às 17h30
3) Escola Haydée de Souza
Abreu no bairro Limoeiro

em Timóteo: 17h30

1) Reajuste salarial: INPC de 8,5%, sendo:
a. 4,5% a partir de 1/março/2017 e
b. 4% 1/junho/2017;
2) Abono:
A. Salários até R$2.500,00 será deR$400,00;
B. Salários de R$2.501,00 a R$5.000,00 será de R$250,00;
C. Salários acima de R$5.001,00 não haverá abono.
O abono será pago juntamente com a folha de pagamento
em março/2017;
3) Cesta básica:
Será aplicado 8,5% a partir de 1º/jan/2017 mantendo
as atuais faixas de pagamento conforme o número de
trabalhadores, previsto na cláusula 15ª da CCT/2015/2016;
O valor pago a título de Cesta Básica tem caráter
indenizatório, e não salarial.
4) Piso salarial:
A. Empresas com até 50 empregados:
a.1) partir de 01/03/2017 será de R$1.011,56;
a.2) partir de 01/06/2017 será de R$1.050,28.
B. Empresas de 51 a 100 empregados:
b.1) partir de 01/03/2017 será de R$1.062,13;
b.2) partir de 01/06/2017 será de R$1.102,79;
C.Empresas acima de 100 empregados:
c.1) a partir de 01/03/2017 será de R$1.115,24;
c.2) partir de 01/06/2017 será de R$1.157,93.
5) Jornada de Trabalho: A cláusula 26ª - Jornada de
Trabalho, parágrafo 1º, passará a ter a seguinte redação:
“§ 1º - As empresas que adotam o regime de 2 e/ou 3 turnos, a
jornada será de 42 horas em média. Para os demais regimes, a
jornada é de no máximo de 44 horas”.

SÓ FALTA
Como saber se minha empresa é VOCÊ!
FIQUE POR DENTRO!

representada pelo Sindimiva?
Se você é metalúrgico
e se a empresa em que
trabalha não assina
acordo diretamente com o
METASITA como é o caso
da Vamservice, Lomae,
PH e Aperam, você pode
e deve participar da
assembleia. Quem não
assina acordo direto com
o Metasita é obrigado
a seguir a Convenção
Coletiva assinada entre o
METASITA e o Sindimiva.

M

Governo Temer deve enviar
hoje ao Congresso proposta de
Reforma da Previdência

S

egundo o que tem
noticiado a grande
imprensa, o governo
Temer deve enviar hoje
(06/12) ao Congresso sua
proposta de Reforma da
Previdência, ou melhor, sua
proposta de acabar com o
direito do pobre aposentar.
A proposta do Temer
impõe a todos os brasileiros
(com exceção de políticos
e parlamentares), uma
aposentadoria aos 65
anos inclusive para as
companheiras mulheres, que
hoje aposentam com 05 anos
a menos de contribuição.
Para as pessoas que
já ultrapassaram os 50
anos, deve haver regras
de transição: 15 anos
para homens e 20 para as
mulheres. Nestes casos, os
EXPEDIENTE

cidadãos deverão trabalhar
50% mais tempo para poder
se aposentar conforme as
regras já vigentes.
Ainda no sentido de
diminuir o alegado rombo, a
pensão por morte acumulada
à aposentadoria deverá
ser proibida e benefícios
assistenciais como
pensões para deficientes

“...o
trabalhador terá
que contribuir com
a previdência por
50 anos, hoje esse
tempo é de 35
anos.”

poderão ser desvinculados
do salário mínimo. O piso
da aposentadoria continuará
sendo o salário mínimo.
O tempo mínimo de
contribuição que hoje é de
15 anos passará para 25
anos. Um trabalhador para ter
direito a 100% do benefício,
terá que contribuir com a
previdência por 50 anos, hoje
esse tempo é de 35 anos.
Medidas como esta
explica porque era necessário
derrubar a Presidente Dilma.
Foi necessário um golpe para
que as elites voltassem a
cobrar dos trabalhadores o
direito às mordomias que
eles têm.

Fora
Temer!
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

uitos de nossos
associados ainda
não sabem mas, além
de convênio médico,
também possuímos
convênios com empresas
que prestam variados
serviços. Dentre elas, temos: autoescolas, lojas,
academias, farmácias,
óticas, instituições de
educação, etc.
Os sócios podem ter
até 40% de desconto nestes convênios.
Basta apresentar a
carteirinha do Metasita
ou, se for o caso, pegar
autorização na secretaria do Metasita.
Estamos atualizando
a relação de convênios
para você ter acesso
pelo site do Metasita.
Enquanto isso, confira
alguns de nossos convênios firmados:

