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NEGOCIAÇÃO DE PLR
CONTINUA HOJE, 08/07

Os representantes dos
trabalhadores e da
Aperam voltarão a se
reunir hoje, no escritório central da Empresa,
para dar continuidade
às negociações, visando
estabelecer metas e indicadores para o pagamento da PLR/2016.

A

Aperam já fez a sua
proposta. Na última
segunda-feira, 04/07, os

representantes dos trabalhadores se reuniram e,
após analise da proposta
da empresa, traçaram
uma estratégia de negociação. Vamos debatê-la
na reunião de hoje.
Assim que tivermos
uma proposta fechada,
será feita convocação
da assembleia para os
trabalhadores poderem
analisar e deliberar sobre
a proposta.

CAMPANHA SALARIAL SINDIMIVA 2015/2016

TRABALHADORES REJEITAM A PROPOSTA E DECIDEM POR GREVE

F

oi uma assembleia
histórica. Mais de
500 companheiros
e companheiras
de várias empresas da
nossa base aceitaram a
convocação feita pelo
Metasita e compareceram à assembleia para
analisarem e deliberaram sobre a proposta de
mediação feita na audiência do TRT. O resultado
mostrou uma categoria
dividida.
Foram 503 presentes,
desses, 240 decidiram
pela aprovação da
proposta e 262 decidiram pela rejeição e pela
greve. Houve ainda 1
voto nulo.
Sindimiva faz nova proposta
Logo após a apuração,
fizemos contato com o

presidente do Sindimiva
informando o desejo dos
trabalhadores. Diante da
decisão apertada, uma
nova reunião foi marcada para ontem, 06/07,
e os patrões decidiram
por fazer uma alteração
na proposta feita pelo
tribunal.
Cesta básica
Na proposta do Desembargador Instrutor Ricardo A. Mohallem, a cesta
básica seria corrigida
em 6%. Os patrões estão
propondo um reajuste
de 10%, praticamente
zerando a inflação do
período e manter os
demais itens da proposta
anterior.
Desta forma a cesta
básica, pela proposta
apresentada, passaria a
ter estes valores:

Nova assembleia na
terça-feira
E se tem proposta,
temos que convocar
assembleia, pois cabe
aos trabalhadores
decidirem se aceitam
ou não. Por isso, vamos
realizar nova assembleia no dia 12/07,

terça-feira. Serão novamente 3 horários e 3
locais, os mesmos da
última assembleia. O
que esperamos é uma
presença ainda maior
dos companheiros e
companheiras para
tomar essa decisão tão
importante.

Assembleia dia 12/07, 3ª-feira
Os trabalhadores das pequenas e médias
empresas estão todos convocados para a
próxima assembleia, dia 12/07, terça-feira.
Confira os locais e horários:
1. Sede do Metasita (Timirim - Timóteo): 13h, 15h30 e 17h30
2. Subsede Metasita (Giovanini - Coronel Fabriciano): 17h30
3. Quadra da Escola Haydée de Souza Abreu (Limoeiro - Timóteo): 17h30

Empresas com até 50 empregados: de R$ 85,67 para R$94,24;
Empresas de 51 a 80 empregados: de R$ 102,33 para R$112,56;
Empresas com + de 81 empregados: de R$ 120,00 para R$132,00.

TC MONTAGENS

TC Montagens descumpre legislação
e Convenção Coletiva

Eleição CIPA
Aperam
2016/2017

F

oram abertas
no dia 04/07,
segunda-feira, as
inscrições para a
CIPA da Aperam,
que se encerram
no dia 18/07,
às 17 horas. Os
trabalhadores que
se interessarem
podem procurar a
área de segurança
do trabalho para
se inscrever (posto médico).
A eleição ocorrerá entre os dias
25 a 28 de julho.

não está pagando
a cesta básica aos
companheiros.
Já enviamos
correspondência
pedindo que essas
irregularidades
fossem corrigidas.
Entretanto, a Empresa
se fez de surda.
AÇÃO NA JUSTIÇA
E MOBILIZAÇÃO
O caminho que
o Sindicato tem
é cobrar da TC
montagens na justiça
tanto o prejuízo
material que está
dando aos seus
trabalhadores, quanto
os danos morais.

Será que o gestor
de contrato da
Aperam não sabe
de todas essas
irregularidades? Ou
apenas está sendo
conivente com
uma empresa que
está tirando dos
seus trabalhadores
a condição de
alimentar seus
filhos? Será que a
Aperam não está
pagando a prestação
de serviços feita
pela TC Montagens?
Só temos
uma certeza: os
companheiros
da Tc Montagens

estão sendo lesados,
mesmo trabalhando
e garantindo lucro
para a Empresa. Por
isso, vamos acionar
também a Aperam,
que é responsável
solidária pelos
desmandos cometidos
pela TC Montagens.

Convênios Metasita
Descontos para associados ao Metasita:

M

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,

Expediente

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 vocês terem acesso
pelo site do Metasita.
Enquanto isso, confira
alguns de nossos
convênios firmados:
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A

s reclamações
dos
trabalhadores
sobre a TC Montagens
não param de
chegar ao Sindicato.
A Empresa vem
descumprindo
sistematicamente
tanto a legislação
trabalhista, quanto
a Convenção
Coletiva de Trabalho:
o pagamento e
adiantamento estão
sempre atrasados e,
provavelmente, está
em débito com os
depósitos legais de
FTGS, etc; e, além
disso, a Empresa

