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SINDIMIVA - CAMPANHA SALARIAL 2013/2014

Patrões teimam 
com apenas o INPC
Nova reunião no TRT/MG nesta quinta-feira, dia 27

O Dissídio Coletivo 
foi o caminho que 
restou para que a 
direção do Metasita 
forçasse os patrões, 
via o Sindimiva, 
continuarem a 
negociar.

Como os companheiros 
devem se lembrar 
a proposta dos 

patrões, para renovação 
da Convenção Coletiva 
de Trabalho 2013/2014, 

era de aplicar o INPC de 
5,58% sobre os salários 
e demais valores que os 
trabalhadores recebem, e, 
nada mais.

DISSÍDIO
O Dissídio proposto 

pelo Metasita, foi aceito 
pelo TRT/MG, que agendou 
para o dia 11/02, uma 
rodada de negociação sob 
a mediação do TRT/MG. No 
entanto, o representante 
do Sindimiva que 
compareceu a reunião, 
informou ao Tribunal 

que não havia tido 
tempo hábil para reunir 
os patrões, e por isso, 
não poderia apresentar 
nenhuma proposta. 

REUNIÃO DIRETA
Foi decidido então 

pela Juíza Mediadora, que 
as partes deveriam reunir 
diretamente aqui no Vale do 
Aço, na última quarta-feira, 
dia 19/02, onde o Sindimiva 
deveria apresentar uma nova 
proposta.

A reunião até que 
ocorreu, mas os patrões 

CAPITALISMO SELVAGEM
É assim que os patrões gerenciam as suas Empresas

Os donos das Empresas de Timóteo e Coronel Fabriciano 
não têm o menor pudor em praticar o capitalismo 
selvagem. Explorar o trabalhador ao extremo. Sugar 
tudo que puder em nome do lucro. Tratar o trabalhador 
como mero acessório de equipamento.
Olha que desta vez a direção do  METASITA nem está 
radicalizando! Nossa briga maior é para equiparar a 
cesta básica de todos os trabalhadores. A necessidade 
alimentar de um trabalhador é a mesma dos demais, 
independentemente do número de funcionários da 
empresa em que trabalha.
O uísque que os patrões bebem é mais  caro do que a 
cesta básica que pagam ao trabalhador que geram o 
seu lucro. É preciso que o trabalhador se indigne, se 
revolte contra a exploração a qual está sujeito.

sequer se preocuparam em 
comparecer. Apenas dois 
se fizeram presente para 
dizer que não tinha nova 
proposta para apresentar. 

NOVA REUNIÃO 
NO TRIBUNAL

Uma vez que o impasse 
continua, nesta quinta-
feira, às 16h30, haverá 
uma nova reunião no 
Tribunal entre o Metasita 
e o Sindimiva, onde 
esperamos que seja feita 
uma nova proposta, ou que 
a Juíza Mediadora faça uma 
proposta de mediação.
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ATÉ QUANDO...
Trabalhador, 

quem é que paga seu salário?

Acorda 

peão!

Tem companheiro... acreditamos por inocência, achando 
que é o patrão quem  paga o salário dele.
Não é verdade!
Nosso salário é pago com o lucro obtido, 
com a venda do que produzimos. 
Somos nós que pagamos os salários 
dos chefes. 
O patrão pode até dizer que o 
equipamento é da empresa. 
É verdade! 
Foi o patrão que comprou o 
equipamento. Mas, o cheque para 
pagar o equipamento está no nome dos 
trabalhadores. 
Somos nós, com o lucro que geramos, que 
pagamos todos os investimentos feitos.

O patrão ainda pode dizer que se o trabalhador fizer 
qualquer mobilização ele será demitido

 Não é a greve que demite! Quantos trabalhadores 
você conhece que nunca participou de nenhuma 

greve, e que foi demitido porque o dono da 
fábrica, assim o quis, sem dar nenhuma 
explicação razoável.
Pelo contrário, quando recuamos o patrão 
se sente mais à vontade para demitir, 
pois, sabem que os trabalhadores não irão 

reagir. 
Patrão não tem respeito pelo trabalhador. 

Quando estamos mobilizados o patrão tem 
medo da nossa reação.

Por isto companheiro, nossa melhor arma é a 
mobilização, a luta, a greve.

Matrículas abertas para os Cursos: Inglês e Informática - CONFIRA ABAIXO:


