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Sem Censura
unificação

CAMPANHA SALARIAL 2013/2014 - SINDIMIVA

Patrões fazem nova 
proposta no Tribunal
Trabalhadores irão decidir 

em assembleia amanhã
Na reunião de 

mediação que 
ocorreu no TRT/MG 

no dia 27 de fevereiro, 
depois de um bom debate, 
os patrões representados 
pelo SINDIMIVA fizeram 
uma nova proposta para 
fechamento da Convenção 
Coletiva 2013/2014.

Conforme reivindicava 

o Metasita, foi alterada 
a CESTA BÁSICA sendo 
eliminada a 1ª faixa, 
passando a existir a partir 
de agora apenas dois 
valores.

Também foi eliminada 
uma faixa de PISO 
SALARIAL sendo que a 
partir de agora o menor 
salário pago por uma 

fábrica em Timóteo e Cel. 
Fabriciano tem que ser 
10% superior ao salário 
mínimo.

No verso desse boletim 
os companheiros poderão 
acompanhar como ficaram 
os novos valores conforme 
proposta apresentada pela 
patronal.

AssembleiA
Como sempre o papel da direção do sindicato é de negociar. 
Decidir é uma responsabilidade dos trabalhadores em 
assembleia.
Amanhã, quinta-feira, dia 13/02, estaremos na porta de todas 
as fábricas coletando votos dos trabalhadores, que decidirão 
se aprovam ou rejeitam a proposta dos patrões. Será a terceira 
assembleia nesse molde. Portanto, não é mais novidade.
Esperamos que todos os companheiros parem e manifestem sua 
opinião.

Fim do processo 
negociAl
Os representantes das 
empresas deixaram claro 
que esta será a última 
proposta feita por eles, 
em caso de rejeição por 
parte dos trabalhadores, 
o Dissídio Coletivo vai a 
julgamento não havendo 
mais espaço para mediação.
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Expediente

DECLARAÇÃO 
DE IMPOSTO DE 
RENDA 2014 
NO METASITA

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

O Metasita já 
está atendendo 
seus associados 
para fazer 
Declaração de 
Imposto de 
Renda. 

Horários:
De Segunda à 
Sexta-feira nos 
horários de 8h 
às 11h e 13h às 
17h30.

providencie e 
organize todos 
os documentos.

Conheça a proposta 
apresentada no Tribunal

criTÉrios
A proposta tem a seguinte composição:

reAjusTe sAlAriAl: 5,58% (Lembramos a todos que o reajuste é retroativo a 1.º de 
novembro/13);

cesTA básicA
Também com retroatividade a novembro/13 da seguinte forma: Empresas com até 50 
empregados o valor será de R$ 80,56. Empresas com mais de 50 empregados o valor será 
de R$ 96,23;

pArTicipAção nos lucros ou resulTAdos - plr da seguinte forma: Empresas com 
até 20 empregados o valor será de R$ 307,73. Empresas com 21 a 50 empregados o valor 
será de R$ 369,27 e, Empresas com mais de 50 empregados o valor será de R$ 492,37. 
Os valores a serem distribuídos serão pagos em  02 parcelas, sendo 50% em Junho/2014 
e o restante em Julho/2014;

piso sAlAriAl da seguinte forma: Empresas com até 50 empregados o valor será de 
R$ 796,40. Empresas com 51 a 100 empregados o valor será de R$ 836,22 e para as 
Empresas com mais de 100 empregados o valor será de R$ 878,03.
     portanto, não deixe que outro decida por você. participe!!!

A coleta dos votos será nas 
portarias das empresas 

Em reunião realizada no último dia 27, no Tribunal Regional do Trabalho em Belo 
Horizonte, a Juíza Mediadora, Dra. Wilmeia da Costa Benevides, apresentou uma 
proposta visando o encerramento da Campanha Salarial 2013/2014.


