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Sem Censura
unificação

PLEBISCITO
Trabalhadores 

da Emalto e da Thermon:
Vocês são favoráveis que a negociação feita pelo METASITA 

seja feita diretamente com as empresas ou 
preferem a negociação feita via o Sindimiva, como querem as Empresas?

Quando recolhemos 
as sugestões  para 
montagem da pauta 

de reivincações a ser 
enviada aos patrões, os 

trabalhadores da Emalto e 
da Thermon reivindicaram 
que a negociação fosse 
feita pelo METASITA 
diretamente com as 

empresas, e não mais, com 
o Sindimiva.

Montamos a pauta de 
reivindicações e enviamos 
para a Emalto e a Thermon. 

Porém, elas comunicaram 
a direção do METASITA 
que não iriam fazer a 
negociação diretamente  e 
sim via o Sindimiva.

Votação
A participação na votação que estamos realizando 
hoje é só uma etapa do processo de mobilização 
que temos que criar se quisermos um acordo 
que nos devolva um pouco do imenso lucro que 
produzimos. 

Trabalhador
Não tivemos dificuldades de iniciar a negociação direta com 
a Vamservice. Os trabalhadores reivindicaram, a empresa 
aceitou. Mas este não é o caso das duas empresas. Elas querem 
continuar se beneficiando de um acordo que só faz aumentar os 
seus lucros sem pagar o que os trabalhadores merecem.

O que a EmaltO e a thErmOn 
ganham em negociar via o Sindimiva?

Como a maioria das pessoas que compõem a mesa de negociação do lado 
dos patrões representam pequenas empresas, elas puxam a negociação para 
baixo. As cláusulas como PLR, Cesta Básica, Reajuste, etc  acabam ficando 
mais baixa do que deveriam. 

Um exemplo
Para os trabalhadores compararem vamos mostrar a diferença entre o Acordo 
que o METASITA assina com a Vamservice e o assinado com o Sindimiva. 
Cabe lembrar que a Vamservice antes também negociava via o Sindimiva e 
que hoje negocia diretamente com o METASITA. 

Como os companheiros podem comparar na 
tabela ao lado, apenas no item PISo SALARIAL o 
Acordo assinado com a Vamservice é pior do que 
o assinado com a SINDIMIVA. 
Também é preciso levar em conta que no caso do 
Sindimiva tomamos como referência as empresas 
com maior número de funcionários e que pagam 
melhores valores, e mesmo assim estes valores 
são menores do que os da Vamservice. 
É por isso que a Emalto e a Thermon querem 
continuar negociando via o Sindimiva.
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Guia Exame destaca:  
ATA Indústria Mecânica como uma das melhores. 
TrAbAlhAdor você concordA?
A seguir vamos publicar trecho de uma reportagem, com cara de 
matéria paga, que saiu em um dos jornais da região.
A entrevista foi concedida pelo Sr. Anísio Tavares Filho.

“A carteira de encomendas está lotada ate dezembro de 2013 ...” 
Crescendo em média 12,5% ao ano, a companhia quer dar um 
salto ainda maior e chegar a 2014 com um faturamento de 100 
milhões de reais. Em 2012, foi de 40 milhões”.

“... mais de 80 funcionários serão contratados , um terceiro tur-
no implantado e uma nova planta deve sair do papel neste ano.”

“ o índice de satisfação dos profissionais é tão alto que colocou 
a companhia entre as melhores para se trabalhar no Brasil”.

“Aqui não precisamos de avaliação de clima, por que já temos 
contato muito próximo todos os dias ...”.

“ o pacote de benefícios atende bem as necessidades e também 
é muito elogiado”.

“ A companhia trabalha para que os funcionários não ultrapas-
sem o limite de duas horas extras/dia e , assim contribui para a 
qualidade de vida deles”.

“... a empresa distribui mudas de pés de manga para a comuni-
dade ...”.

Correção do FGTS
Extratos analíticos começaram a ser fornecidos pela Caixa

Chegou ao METASITA a primeira remessa de extratos 
analíticos do FGTS dos companheiros que deixaram 
procuração na Entidade. 

O setor jurídico do Sindicato fará contato por 
telefone com os companheiros, cujos extratos analíticos 
já chegaram será agendado um horário para que o mesmo 
compareça à Entidade e  decidir se vai entrar com a Ação, 
e neste caso, assinar a procuração necessária.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 11h e 13h às 17h
Segunda à Sexta-feira

ATENÇÃO: SOMENTE SERÁ ATENDIDO 
QUEM FOR CONVOCADO POR TELEFONE

Outra versão
Só podem estar falando de outra ATA/ATF,  apesar 
de “por coincidência” seu diretor presidente ter 
o mesmo nome, da ATA que saiu na reportagem 
acima. 
A ATA/ATF que conhecemos sempre aparece em 
nossos boletins por denúncias  feitas pelos traba-
lhadores por desrespeito aos direitos básicos, até 
mesmo da CLT como aconteceu ainda estes dias 
com o aviso prévio, ou por atraso de pagamento. 
Recebemos denúncias de assédio moral, pratica-
das por quem deveria dar exemplo. 
O Ministério Público do Trabalho - MPT, só recen-
temente, teve que mediar três reuniões entre o 
METASITA e a ATF/ATA. E a  lista vai longe...... 

TRAbALHADOR
Pode enviar sua opinião ao jornal que publicou 
a matéria colocando que a ATF/Ata é o paraíso 
abaixo do céu. 
O e-mail é noponto@gmail.com, ou pelos telefo-
nes 3826-7500 ou 8726-0610. 
Que tal mostrar para o jornal a verdadeira ATF/ATA?


