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REAJUSTE SALARIAL

Seu salário foi corrigido em 4,5% 
a partir de 1º de março?

É   alei.  
Todos os compa-

nheiros representados 
pelo Metasita e que 
trabalham nas peque-
nas e médias empre-
sas de Timóteo e Cel. 
Fabriciano, têm que ter 
recebido um reajuste de 
4,5% nos seus salários a 
partir de 1º de março.

Fique de olho  
no seu pagamento  
e confira se o 

reajuste lhe foi 
pago.

E o abono?

Junto com o paga-
mento de fevereiro 

que você recebeu no 
mês de março, você 
tem que ter recebido 
o abono salarial. O 
valor do abono varia 
de acordo com o salá-
rio que você recebe, 
confira ao lado:

CLÁUSULA 9ª - ABONO - As empresas pagarão, a título 
de abono referente ao ano de 2016, os seguintes valores: 

a) Para os trabalhadores com salários até R$2.500,00: 
R$400,00; 
b) Para os trabalhadores com salários de R$2.501,00 a 
R$5.000,00: R$250,00; 
c) Para os trabalhadores com salários acima de 
R$5.001,00 não haverá abono. 

§ 1º - Todos os trabalhadores que se encontrarem na ativa 
na data de 1º de novembro de 2016 ou que a projeção do 
aviso prévio alcançar essa data, terão direito a receber o 
abono conforme “caput”.

§ 2º - O pagamento aos trabalhadores do valor referente 
ao abono será realizado em uma única parcela, 
juntamente com a folha de pagamento em março/2017.

Michel Temer sanciona a lei da terceirização irrestrita. 
Só falta agora revogar a Lei Áurea

No dia 31/03, os brasi-
leiros foram vítimas de 

mais um golpe. Exatamente 
na data que era lembrado 
o golpe militar de 1964, 
dando início à ditadura que 
durou 21 anos, o presidente 
golpista Temer sancionou a 
lei que permite a terceiri-
zação irrestrita em todas as 

atividades.
Por esta lei, não haverá 

mais necessidade de con-
curso público, pois todos 
os servidores poderão ser 
terceirizados. Também, pode 
significar o fim de todos os 
direitos previstos na CLT, 
pois as empresas podem dar 
preferência em contratar 

pessoas jurídi-
cas no lugar de 
pessoas físicas.

 A pessoa 
jurídica não 
adoece, não tem 
direito a 13º, 
férias, licença 
a maternidade 
ou paternidade 
e só recebe os 

dias trabalhados. Era assim 
antes da CLT, antes de 1943! 

Pela lei sancionada pelo 
Temer, na prática, acaba a 
responsabilidade solidária da 
empresa contratante, pois 
o trabalhador só vai poder 
acionar a empresa que está 
terceirizando seu serviço 
(contratante) após acionar 
a empresa que está prestan-
do serviço na condição de 
terceirizada e ficar provado 
que ela não tem condições 
de pagar. Na prática vai ficar 
assim: o trabalhador entra 
na justiça contra a firma que 
ele trabalha. O processo vai 
demorar alguns anos para 
ser julgado. Após todo esse 
tempo, se ficar provado que 

a empresa que ele trabalha 
não tem condições de pagar 
o que lhe deve, o trabalha-
dor terá que entrar com 
nova ação na justiça contra 
a empresa que contratou o 
“gato” em que ele trabalha-
va para ver se, assim, ele 
recebe o que lhe é devido.

Este é o tamanho do 
retrocesso que este governo 
está submetendo a classe 
trabalhadora.

Dia 28 de abril  
é dia de greve geral. 

Acorda peão. 
Vamos à luta!

ABSURDO!!! 
Trabalhador 

exemplar, 
velho na 

casa e com 
DIREITOS?

RUA!!! 
E VOLTE AQUI 
QUANDO FOR 

TERCEIRIZADO
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HIPERESTRUTURAS
Trabalho na Hiperes-

truturas em Timóteo no 
Distrito Industrial e estou 
pedindo a ajuda de vocês. 
Essa Empresa não está cum-
prindo com seus deveres: 
há mais de um ano ela já 
não deposita o FGTS, não 
estão dando o valor de 
cesta básica para nós fun-
cionários, que era no valor 
de mais ou menos R$85,00; 
não pagaram o 13º salário. 
Tem companheiro que saiu 
de férias e não pagaram 
as férias. Não pagaram o 
abono deste ano que é de 
R$400,00 e nem o aumento  
de 4,5%. A Empresa já não 
tem mais atividades, são 
dois donos, os dois estão 
trabalhando por fora e, 
assim, deixando a Empresa 
‘pra lá’. Não deram baixa 
na carteira e não esclarece 
nada pra gente. Só fala que 
vai pagar, mas deixa por 
isso mesmo. Tem colega 
passando necessidade e eles 
não estão nem aí. Um está 
trabalhando na empresa 
Paladar, mas os recursos 
que consegue não são para 
a Empresa; e o outro está 
trabalhando para a Valvifer 
fazendo projetos. Já estou 
sem dinheiro há muito 
tempo e acreditando nas 
mentiras deles... Peço que 
nos ajudem! Estou desespe-
rado, porque não sei mais o 
que fazer.

 
METASITA

Diante da gravidade  
das denúncias, aguarda-
remos, até sexta-feira, 
07/04, o pronunciamento 
da Empresa. Após esse pra-
zo, caso ela não entre em 
contato conosco, aciona-
remos o Ministério Público 
do Trabalho e também a 
Justiça do Trabalho para 
resolver o problema dos 
companheiros.
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EXPEDIENTE

BRASIL

Centrais acertam mobilização nacional 
em 28 de abril: ‘Parar o Brasil’

Sindicalistas querem 
realizar movimento ainda 
mais amplo do que o 
realizado no último dia 
15. A CUT já tem protestos 
marcados para a próxima 
sexta-feira (31).

 A CUT e as demais 
centrais sindicais, 
reunidas na tarde desta 
segunda-feira (27), em 
São Paulo, decidiram 
convocar unitariamente 
um processo de 
mobilização nacional 
de preparação da greve 
geral contra a Reforma 
da Previdência, a 
Reforma Trabalhista, 
a Terceirização e por 
nenhum direito a 
menos.

De acordo com Vagner 
Freitas, presidente da 
CUT, o único caminho 
para a mudança é o 
enfrentamento. É hora de 
fazer greve, de a gente 
conversar na fábrica, 
na igreja, na escola e 
mostrar que se não nos 
mobilizarmos, todos os 
direitos serão jogados 
fora. Estamos mais fortes 
hoje do que antes do dia 
15 de março. Mas isso 
não é segurança para nós, 
o que pode nos garantir 

é enfrentamento”, 
defendeu.

Leia a seguir a nota 
das Centrais

Dia 28 de abril, Vamos 
parar o Brasil!

As centrais sindicais 
conclamam seus sindicatos 

filiados para, no dia 28, 
convocar os trabalhadores 
a paralisarem suas 
atividades, como alerta 
ao governo de que a 
sociedade e a classe 
trabalhadora não 
aceitarão as propostas de 
reformas da Previdência, 
Trabalhista e o projeto 
de Terceirização aprovado 
pela Câmara, que o 
governo Temer quer impor 
ao País.

Em nossa opinião, 
trata-se do desmonte 

da Previdência Pública e 
da retirada dos direitos 
trabalhistas garantidos 
pela CLT.

Por isso, conclamamos 
todos, neste dia, a 
demonstrarem o seu 
descontentamento, 
ajudando a paralisar o 
Brasil.

São Paulo, 27 de março 
de 2017.
Assinam esta 
carta:
Adilson Araújo 
(presidente 
da CTB), 
Antonio Neto 
(presidente 
da CSB), José 
Calixto Ramos 
(presidente 

da Nova Central), Paulo 
Pereira da Silva (presidente 
da Força Sindical), Ricardo 
Patah (presidente da UGT), 
Vagner Freitas (presidente 
da CUT), Edson Carneiro 
(Índio) (secretário-geral 
da Intersindical), Luiz 
Carlos Prates (Mancha) 
(presidente da CSP-
Conlutas), Ubiraci 
Dantas de Oliveira (Bira) 
(Presidente da CGTB).

 
(Fonte: Luiz Carvalho e 

Sérgio Alli)

COM A PALAVRA, 

O TRABALHADOR

CIPA EMALTO ESTRUTURAS
Eleição de Cipeiros na Emalto

A Emalto Estruturas Metálicas 
comunicou ao Metasita que entre os 

dias 05/04 a 19/04/2017 estão abertas 
as inscrições para os companheiros 
interessados em representar os 
trabalhadores na CIPA Gestão 
2017/2018.

Esperamos que companheiros 
realmente comprometidos com os 
interesses dos trabalhadores se 
inscrevam e nos ajude a lutar por 
um ambiente de trabalho onde 
ninguém tenha que pagar com sua 
vida o direito ao trabalho.


