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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

APERAM - CAMPANHA SALARIAL 2015/2016

ASSEMBLEIA
Quarta-feira, dia 08, 
às 7h30, 13h30, 15h30 e 
18h, no auditório do Metasita

Quarta-feira, dia 08, 
é dia de decisão

Tem assembleia, e tem que ser de casa cheia!
Na reunião que ocorreu no TRT/BH, na última sexta-feira (03/06/2016), o Desembargador 

Instrutor fez uma proposta a ser levada à apreciação dos trabalhadores. 
A proposta abaixo alcança todos os trabalhadores com contrato em vigor em 31/10/2015.

a) REAJUSTE: 6% (a partir de 01/06/2016 aplica-
dos sobre os salários vigentes em 31/10/2015);

b) ABONO: R$2.325,00; 

c) CORREÇÃO DO PISO: 11,57% 
    EXEMPLO: R$1.312,02 X 11,57% = R$1.463,82;

d) GARANTIA DE EmPREGO e/ou salário pelo 
prazo de 04 (quatro) meses, com exclusão dos 
empregados aposentados com data de desligamento 
prevista até o dia 30/09/2016, conforme lista a ser 
apresentada pela Empresa no prazo de 05 (cinco) dias 
após assinatura do acordo. Esta garantia não abran-
ge empregados que venham a descumprir regras de 
segurança ou dispensados por justa causa. Na hipó-
tese de divergência relativas às regras de segurança 
haverá mediação pela Vice-Presidência da CIPA;

e) As partes se comprometem a indicar os membros 
da última comissão, componentes de suas respec-
tivas representações, para integrarem a próxima 
Comissão de Negociação de PLR. Fica facultado aos 
empregados decidirem pela recondução dos mem-
bros de sua representação, com início imediato das 
negociações.

ÚLTImA PROPOSTA
Esta é a última proposta 
feita em mesa. Não existe 
mais espaço para nego-
ciação, inclusive com o 
Dissídio Coletivo já estan-
do em fase de defesa e 
contra argumentação.

ALTERNATIVAS
Na assembleia, os traba-
lhadores irão decidir se 
aceitam ou não a pro-
posta apresentada pelo 
Desembargador Instrutor. 

EM CASO DE APRO-
VAÇÃO, A CAMPANHA 

SALARIAL SERÁ ENCER-
RADA E O ACORDO SERÁ 
ASSINADO. 

EM CASO DE RECUSA, 
O DISSÍDIO VAI A JULGA-
MENTO. 

COMO O NOSSO DIS-
SÍDIO É UNILATERAL, A 
GARANTIA DE TERMOS 
SUCESSO EM CASO DE 
JULGAMENTO É COM 
GREVE. 

NESSE CASO, OS 
COMPANHEIROS QUE 
VOTAREM CONTRÁ-
RIOS, TAMBÉM VO-
TARÃO PELA GREVE 
IMEDIATAMENTE.
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EXPEDIENTE

BRASIL

DELTA
COM A PALAVRA O 
TRABALHADOR
“Está havendo trata-
mento diferenciado aqui 
na Delta: alguns encar-
regados, na hora de dis-
tribuir os serviços estão 
privilegiando as funcio-
nárias mais novinhas 
e prejudicando as mais 
velhas. Nós não quere-
mos privilégios, apenas 
tratamento igual.”

Em entrevista à 
Folha de São Paulo, 
ontem, 06/06/2016, o 
Ministro da Casa Civil 
do governo Temer, 
Eliseu Padilha, fala 
sobre a proposta do 
governo para a Classe 
Trabalhadora

REFORmA DA 
PREVIDÊNCIA

FOLHA: Dá para iniciar 
a Reforma da Previdên-
cia antes das da eleição 
municipal?

ELISEU: é possível que o 
processo chegue ao Congresso 
ante da eleição municipal 
(...) possivelmente tenhamos 
a decisão do Congresso Nacio-
nal antes do fim deste ano.

FOLHA: A ideia é criar 
uma idade mínima?

ELISEU: (...) O exemplo 
mundial dos sistemas bem 

Reforma da Previdência e Trabalhista do 
Governo Temer é contra a Classe Trabalhadora

sucedidos inclui idade 
mínima e crescente.

FOLHA: Haverá encontro 
de regras entre mulheres e 
homens?

ELISEU: Na mesa alguns 
atores observaram que 
as mulheres vivem mais 
do que os homens, que 
elas estão recebendo mais 
aposentadoria do que os 
homens. Então, elas [as 
regras] terão, no mínimo, 
de serem iguais no futuro.

FOLHA: O governo tam-
bém quer realizar uma 
Reforma Trabalhista? 

ELISEU: Também 
queremos, até o fim do 
ano, ter uma reforma 
trabalhista.

FOLHA: O que pode ser 
modificado nessa área 
então?

ELISEU: O acordado sobre 

o legislado, por exemplo. 
(...) Depois de enviar a 
reforma previdenciária, 
começa-se a discutir a 
trabalhista e, se tiver o 
mesmo prazo, de cerca de 
45 dias nós a teríamos 
para envio em julho.

mETASITA
O que significado 

uma legislação em que o 
negociado prevalece sobre 
o legislado? Na prática, 
acaba com toda legislação 
trabalhista, rasga a CLT. 
O Sindicato pode nego-
ciar todos os direitos dos 
trabalhadores. Em troca 
de um abono por exemplo, 
pode acabar com férias, 
13º salário, enfim, tudo!

É por essas e outras 
que os empresários todos 
defendem o impeachment 
da Dilma com a posse do 
Temer. 

E teve trabalhador que 
caiu nesse papo furado.

SINDIMIVA - PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE TIMÓTEO E CEL FABRICIANO

Tribunal 
marca 1ª audiência do Dissídio Coletivo
O Tribunal Regional do Trabalho convocou o Metasita e o Sindimiva 
para uma audiência no dia 14/06/2016, às 9h30, em Belo Horizonte 
para discutir a continuidade das negociações da Campanha Salarial. 
A reunião faz parte do Dissídio Coletivo impetrado pelo Metasita.

Diferentemente das 
reuniões no Ministério do 
Trabalho, desta vez, os 
patrões não tem como se 
negarem a comparecer. 
Eles não são convidados 

para audiência, são 
convocados!

De nossa parte, 
estamos abertos a 
encontrar uma solução 
para esse impasse. Está 

quase chegando a hora 
da nova Campanha 
Salarial e, até o 
momento, não fechamos 
as negociações do ano 
passado.CONVÊNIO
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