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Sem Censura
unificação

CAMPANHA SALARIAL 2015/2016

ProPosta da mediação 
ainda não atende aos

interesses dos trabalhadores
Representantes dos 

trabalhadores, 
diretores do 

Metasita, e representantes 
do Sindicato Patronal, 
Sindimiva estiveram 
reunidos nesta segunda-
feira, dia 25, na sede do 
Ministério do Trabalho 
e Emprego em Belo 
Horizonte, buscando a 
mediação no processo 
negocial que os patrões, 
de forma unilateral 
encerraram.

Após o encerramento, foi 
apresentado pelos patrões 
uma proposta que será 
levada para os trabalhadores 
decidirem se aceitam ou 
não.

ASSEMBLEIA
Convocamos a todos 

os trabalhadores que 
trabalham nas pequenas 
e médias empresas 
instaladas na Base 
Territorial do Metasita, 
pertencentes à categoria, 
para uma Assembleia 
que será realizada na 
próxima quinta-feira, dia 
28/01/2016, às 13h e 
17h:30.

As assembleias 
ocorrerão, ao mesmo 
tempo, na sede do 
Metasita, no bairro 
Timirim, na subsede 
do Bairro Limoeiro em 
Timóteo, e na subsede em 
Coronel Fabriciano.

PROPOSTA
A proposta que os trabalhadores terão que decidir é:
REAJUSTE: de 5,16% 
a) para trabalhadores com salários até R$3.000,00. 

REAJUSTE: de 2,5% 
b) para trabalhadores com salários entre R$3.001,00 a 
R$5.000,00.

LIVRE NEGOCIAÇÃO
c) para trabalhadores com salários acima de 
R$5.000,00 a negociação será feita diretamente com a 
empresa.

Na proposta, o reajuste não será aplicado nos valores 
de PLR/Abono e nem da Cesta Básica.

Venha para a Assembleia. 
Não deixe que outra pessoa decida sobre a sua vida.

1) Sede do Metasita, no bairro Timirim: às 13h, 15h30 e 17h30
2) Subsede do Bairro Limoeiro em Timóteo: às 17h30
3) Subsede em Coronel Fabriciano: às 17h30

Assembleia dia 28/01 (5ª-feira)
Confira os horários e locais:
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AGRADECIMENTO

24 DE JANEIRO/2016SINDICALIZE

No último dia 24 
foi comemorado o Dia 
dos Aposentados. Esses 
valorosos trabalhadores e 
trabalhadoras que ajudaram 
a construir a riqueza do 
nosso país, e que travaram 

Dia do Aposentado

grandes lutas na busca por 
melhores condições de vida 
e de trabalho.

Em especial queremos 
abraçar a cada um e 
cada um dos nossos 
companheiros aposentados, 

associados ao Metasita, 
que, com as próprias mãos 
ajudaram a construir a 
história e a transformar o 
Metasita em um Sindicato 
forte e atuante. 

Parabéns!!!

imagem ilustrativa

A sindicalização 
é um direito do 
trabalhador e um 
verdadeiro exercício de 
cidadania. Os sindicatos 
são os legítimos 
representantes dos 
trabalhadores junto 
aos empregadores, e 
sindicalizar-se, significa 
participar de ações 
que valorizam o ofício 
de cada trabalhador. 
É lutar para manter 
direitos já conquistados 
e para ampliá-los.

Participe da 
promoção e concorra 
a um SMArTPhoNE.


