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Sem Censura
unificação

CAMPANHA SALARIAL 2014-2015

SINDIMIVA faz proposta para 
reNoVAção DA coNVeNção coletIVA

O trabalhador decide se aceita ou não

C
onforme já 
informado aos 
trabalhadores 
o SINDIMIVA 

apresentou sua primeira 
proposta para renovação 
da Convenção Coletiva: 
Reajuste dos salários 
pelo INPC (Índice 
Nacional de Preço ao 
Consumidor) 6,38% e 
mais nada.
O reajuste 6,38% não 
incide sobre o piso, 
cesta básica e a PLR. 

Trabalhadores 
é que decidem
Durante o dia de hoje 
estaremos colhendo o 
voto dos trabalhadores. 
A votação se dará nas 
portas de fábricas na 

entrada e saída do 
horário de trabalho e 
ainda no horário de 
almoço.
Teremos ainda durante 
todo o dia urnas fixas 
na sede do METASITA 
no Timirim, e ainda, na 
subsede do Limoeiro e 
de Cel. Fabriciano onde 
o companheiro pode dar 
o seu voto.

aProVo ou reProVo
Se você votar no 1º 
quadrinho estará 
reprovando a proposta 
e dando continuidade às 
negociações. 
Se votar no 2º 
quadrinho aprova a 
proposta encerrando as 
negociações.

Como andam 
as negociações:

aPeram:
Reajuste: 6%
reJeiTada em mesa

usiminas:
Reajuste: 6%
Abono: R$700,00
reJeiTada em mesa

arcelormiTTal/João monlevade:
Reajuste: 6%
Abono: R$900,00
reJeiTada em mesa

Fem – Federação dos metalúrgicos de minas 
Gerais x FiemG – Federação das indústrias de 
minas Gerais: 
Para empresas que não tem PLR: R$ 550,00. 
Sendo duas parcelas de R$275,00.
Uma parcela de R$275,00 em janeiro/2015 e a 
outra de R$275,00 em fevereiro/2015 (Correção de 7%).

2)Para complementar os índices de reajustes:
REAJUSTE SALARIAL:
Para empresas com até 50 empregados: 6,8% a 
partir de 1º de  outubro (0,20% de aumento real). 
Para salários acima de R$6.224,00 parcela fixa de 
R$423,30.

Para empresas acima de 50 empregados: 7% a 
partir de 1º de outubro. (0,38% de aumento real). 
Para salários acima de R$ 6.224,00 parcela fixa de 
R$ 435,70.
acordo aProVado
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SUBSEDE 
METASITA BAIRRO 
LIMOEIRO

meTasiTa  sindicato 
dos Trabalhadores 

metalúrgicos de Timóteo 
e coronel Fabriciano 

 
SEDE: Av. Mon. Rafael, 155, 

Timirim/Timóteo/MG 
Tel: 3849-9100 / 9101  
SUBSEDE: Fabriciano 

Tel: 3841-3909  
SUBSEDE: Timóteo - Tel: 3847-5690   

     Site: www.metasita.org.br  
E-mail:secretaria@metasita.org.br  

Resp.:Diretoria do METASITA  
Tiragem: 1500 exemplares 

EXPEDIENTE

Você sabia que na nossa 
subsede do Limoeiro você 
pode marcar consulta com: 
* Clínico Geral e Cardiologista 
(Dr. José Fernando), 
* Ginecologista (Dra. Márcia).

Também temos na subsede 
Tratamento Odontológico/

Ortodontia com o Dr. 
Thiago.
Os preços do 
atendimento médico são 
extremamente vantajosos 
para os associados.

informações: 3847-5690
E-mail: secretaria@metasita.org.br

Campanha salarial
A categoria já sabe. 
Sem participação. 
Sem conquistas!


