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Sem Censura
unificação

SINDIMIVA - CAMPANHA SALARIAL 2012/2013

Na reunião de 
mediação ocorrida 
no TRT em BH na 

última quinta-feira, o 
SINDIMIVA, que representa 
os patrões não arredaram 
o pé na sua proposta de 

METASITA X SINDIMIVA
Mediação no TRT 
ainda não pôs 
fim ao impasse

Patrões 
insistem 
em 4%

reajustar os salários em 
apenas 4%, índice abaixo 
da inflação de 5,99%.

Do nosso lado 
deixamos claro, que além 
de reajustar os salários, a 
PLR, Cesta Básica, o Piso 

Salarial também devem ser 
reajustados.

A mediadora Exma. 
Juíza Wilméia da Costa 
Benevides propôs que o 
Metasita e SINDIMIVA 
façam uma nova 

rodada de negociação 
em Timóteo. Se não 
chegarmos em um acordo, 
uma nova audiência de 
conciliação será marcada 
no TRT/BH ainda em 
fevereiro.

PLR,

CESTA BÁSICA,

REAJUSTE DE 

SALÁRIOS,

ETC....
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FIQUE LIGADO!!
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APERAM

No dia 14 de janeiro 
de 2013 fizemos 
várias cartas para 
diversas empresas 
denunciando 
problemas que afetam 
os trabalhadores.

Na Emalto Estrutura foi 
denunciado o Assédio 

Moral que impera no interior 
da fábrica. Através de 

contato telefônico pedimos 
que a reunião ocorresse 
após o carnaval. Na 
próxima semana estaremos 
solicitando o agendamento.

As empresas ALS 
Fundição de Alumínio, 
Usicorte e RA Caldeiraria 
estiveram no Metasita e 
ficaram de se posicionar 
sobre as denúncias 
realizadas.

Já as empresas JD 

Usinagem, N&C Montagens 
e Serviços Ltda, e 
Prismática Ltda, que estão 
descumprindo a Convenção 
Coletiva de Trabalho quanto 
ao pagamento de PLR, Cesta 
Básica, Pagamento de Horas 
Extras e outras cláusulas, 
sequer se manifestaram. 
Para essas empresas, iremos 
acionar o Ministério Público 
do Trabalho para as devidas 
providências.

Greve foi suspensa e pode 
começar a qualquer momento

N a assembleia 
realizada na 
última sexta-feira, 

na sede do METASITA, 
os trabalhadores da 
Aperam deliberaram 
que a melhor estratégia 
para o momento é a 

de suspender a greve 
marcada para a mesma 
sexta-feira, mantendo a 
construção da greve que 
poderá ser deflagrada a 
qualquer momento.

Como parte desta 
estratégia, foi deliberado 

também que a partir de 
agora a assembleia que 
for realizada para analisar 
qualquer proposta feita 
pela Aperam, será feita 
em um único horário, 
às 18 horas, e poderá 
encaminhar pela greve.

Sempre que houver 
uma assembleia a partir 
de agora, a chefia vai ter 
que ficar de plantão.

A Empresa pode ser 
pega de surpresa com 
uma greve a qualquer 
momento.

***CURSO DE 
INFORMÁTICA 
E INGLÊS NO 
METASITA ***

Você ainda não fez 
sua matrícula?

Não perca tempo.
Ligue: 3849-9100

Preços especiais
para associados.

Início do curso:
18/02/2013

Empresas da base não cumprem a 
Convenção Coletiva de Trabalho


