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Sem Censura
unificação

Enquanto TRT não marca 
audiência de conciliação... 

SINDIMIVA - CAMPANHA SALARIAL 2012/2013

trabalhadores têm que demonstrar sua insatisfação
O Dissídio Coletivo 
foi o caminho que 
tivemos de escolher 
diante da recusa dos  
patrões em negociar. 

Porém, ele não 
é único. A 
intransigência 

dos patrões em fazer 
uma única proposta de 
reajuste de 4%, índice 
abaixo da inflação de 
5,99% e não reajustar a 
PLR, Cesta básica, etc é 
fácil de explicar.

O que os patrões 

estão perdendo? Nada! 
O prejuízo é só dos 
trabalhadores que até o 
momento, não tiveram 
seus salários reajustados 
como tem que ser; 
não sabem quando 
vão receber a PLR. E 
ainda, o que não falta 
é patrão picareta que 
não paga corretamente 
o retroativo, quando as 
negociações acabam.

Se os trabalhadores 
resolvessem parar a 
produção, fazer uma 
operação tartaruga, ou 
seja, mexer no lucro, 

que graças ao nosso 
trabalho  enchem o bolso 
do patrão, a história seria 
diferente. 

Que tal se fizermos uma 
semana de paralisação, 
onde cada dia paramos 
uma empresa da base?

Quem garante a produção, exige valorização!
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COM A PALAVRA O 
TRABALHADOR

Emalto
“Diante das várias 
reclamações que 
chegaram ao METASITA 
sobre o supervisor de 
montagem na Emalto 
Estruturas, que trata 
a todos com muita 
arrogância, tivemos 
que encaminhar à 
direção da empresa 
as reclamações dos 
trabalhadores. Segundo 
a direção da empresa  
o problema seria 
resolvido. 
Pedimos aos 
trabalhadores que 
nos enviaram as 
reclamações, que nos 
retorne dizendo se o 
gerente estão tratando 
com civilidade o que se 
espera de todos”.

RA Caldeiraria/ NEC Serviço e Montagens

Desrespeito e arrogância

FIQUE LIGADO!!

Os donos da RA 
Caldeiraria/ N E C Serviço 
e Montagens acham que 
estamos vivendo no 
período da escravidão. 
Os companheiros que 
trabalham  na Empresa 
estão reclamando que não 
receberam o salário de 
novembro, dezembro, 13º 
salário, cesta básica, vale 
transporte, etc. 
Eles não estão 
cumprindo 
a legislação 
(CLT) e nem 
a Convenção 
Coletiva. 

Segundo 
alguns 
trabalhadores, 
o dono da 

empresa ainda disse 
que não há sindicato, 
Ministério  do Trabalho  
ou Ministério Público 
do Trabalho que faça ele 
pagar. 

Parece que ele se sente 
o dono do mundo.

Ele sabe que não é bem 
assim! 

Há pouco tempo ele 
teve que pagar, e bem 
pago, o trabalhador o 
que lhe devia. Devido à 
prepotência deste patrão 
estamos colocando 
o serviço jurídico do 
METASITA à disposição de 
todos que quiserem cobrar 
na justiça o que lhes é 
devido. 

É lógico, vamos 
encaminhar para o 
Ministério Público e o 
Ministério do Trabalho 
o desafio feito.

O METASITA já move 
duas ações coletivas 
contra a RA Caldeiraria/ 
N E C Serviço e 
Montagens.
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A força do METASITA  vem dos que nele acreditam
CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

Terminamos mais 
uma campanha de 
sindicalização. Mais 241 
trabalhadores tornaram 
associados no METASITA. 
Estes companheiros 
fortalecem a entidade 
de duas formas, 
igualmente importantes: 
Politicamente, pois 
demonstram acreditar 
na entidade, e, 
financeiramente, pois 
ajudam a mantê-la. Sem 
dinheiro não temos como 
pagar as contas.

Tem entidade por aí 
que nunca faz campanha 
de sindicalização. 

Preferem cobrar Taxa 
Confederativa ou pesar a 
mão na hora do desconto 
da taxa negocial. No 
METASITA gostaríamos que 
todos fossem associados, 
assim com fizeram estes 
241 companheiros.

Sindicato não é 
um prédio ou uma 
direção. Sindicato é  um 
sentimento contra a 
exploração do patrão. O 
que o faz forte é quando 
os trabalhadores percebem 
que só existe vitória 
duradoura quando ela é 
coletiva, e se dispõe a 
criar um instrumento que 

unifica a todos contra a 
exploração. Quanto mais 
nos unirmos, mais forte 
ficamos, e maior é a 
certeza da vitoria. 

Muito obrigado a todos 
que se associaram. A 

todos a certeza de que o 
METASITA continuará a ser 
um instrumento de luta 
da classe trabalhadora por 
uma sociedade onde os 
que produzem, tenha voz 
e vez.

       Prêmios
Conforme prometido sorteamos duas televisões entre 
os trabalhadores que associassem.
 

O sorteados foram os companheiros: 
RAI ALVES DOS SANTOS - ATF Estrut. Metálicas Ltda 
YKARO DE SOUZA PAULA - Thermon Ind. Mec. Ltda. 

Em maio de 2012, durante a festa do trabalhador, 
outros 4 companheiros que trabalham nas empresas 
da base também ganharam televisores sorteados pelo 
METASITA.

 


