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Sem Censura
unificação

FIQUE LIGADO! - tá na convenção: É LEI

Como andam as negociações
entre METASITA e SINDIMIVA

Entregamos a pauta 
de reivindicações 
no dia 13 de 

setembro/2019, já 
fazem 05 meses e até 
o momento os patrões 
não fizeram uma 
proposta digna para ser 
levada a apreciação dos 
trabalhadores. 

Na última reunião 
que teve seu início 
no dia 14/01 e se 

estendeu até o dia 
15/01, e depois de uma 
suspensão, teve reinício 
no dia 22/01, os patrões 
apresentaram uma 
contraproposta, que já 
havia sido reprovada na 
mesa de negociação do 
dia 15/01.

A proposta consiste 
em 0% de reposição 
da inflação; abono de 
R$300,00 para empresas 

com até 50 empregados; 
abono de R$400,00 
para empresas de 51 
a 100 empregados; 
abono de R$500,00 
para empresas acima de 
100 empregados com 
pagamento no salário de 
fevereiro; 5% de reajuse 
na cesta básica e no 
auxílio funeral.

No dia 28/01/20 
enviamos ofício 

confirmando rejeição 
pela segunda vez, 
da contraproposta 
apresentada.

Demos um prazo até 
o dia 04/02/20, para o 
agendamento de nova 
reunião de negociação, 
a qual correrá na 
próxima 2ª ou 3ª-feira.

Trabalhador(a), fique 
atento à convocação da 
assembleia!

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Todas as Rescisões 
Contratuais de empregados 
com mais de 1 ano, havidas 
nas empresas representadas 
pelo SINDIMIVA 
estabelecidas na base 
territorial de representação 
do METASITA poderão ser 
conferidas no Sindicato, 
se assim requeridas pelo 
trabalhador de forma 
expressa no ato do seu 
aviso prévio.
§ 1º - Para tanto, os 
trabalhadores terão 

prévio acesso à cópia 
(espelho) do Termo de 
Rescisão de Contrato de 
Trabalho (cálculos) ou ao 
documento equivalente para 
o submeterem à verificação 
do ente sindical, antes de 
firmada a quitação pelas 
partes, que terá o prazo 
máximo de 24 horas úteis 
contadas do dia e hora do 
recebimento dos cálculos 
de sua RCT e que assim não 
procedendo estará dando 
plena quitação à mesma 

quando do seu retorno à 
empresa e/ou depósito 
bancário realizado pela 
empresa em sua conta 
corrente.
§ 2º - A conferência 
dos sócios do METASITA 
será sem ônus para o 
trabalhador.
§ 3º- A conferência para os 
não sócios do sindicato será 
mediante o pagamento de 
uma taxa a ser estabelecida 
pelo Sindicato, cujo 
ônus será suportado pelo 

trabalhador e será pago 
pelo mesmo ao Sindicato 
no ato da conferência.
§ 4º - Os entendimentos 
diferentes dos cálculos 
realizados pelo Metasita 
serão anotados no verso 
da cópia/espelho ou à 
parte para concordância 
ou não da empresa e 
estas anotações não serão 
consideradas 
como ressalvas visto 
que não se trata de 
homologação.
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Novo Salário mínimo 2020 sobe 
para R$ 1.045 em Fevereiro

Para igualar inflação, a partir de 1º de fevereiro de 2020 
o salário mínimo passa a ser de R$1.045.

O Diário Oficial da 
União publicou nesta 
sexta-feira, 31/01 a MP 
919/20 que estabelece 
o novo valor do salário 
mínimo de 2020 que 
será de R$ 1.045 à 
partir de fevereiro. 
Dessa forma, o valor 

diário do salário mínimo 
corresponderá a R$34,83 
e o valor horário, a 
R$4,75.
O novo valor leva em 
conta a variação do 
índice de Preços ao 
Consumidor, INPC de 
2019, que foi de 4,48%. 

‘O pior inimigo do meio ambiente é a 
pobreza’, diz Paulo Guedes em Davos

Segundo o ministro da Economia, as pessoas destroem o meio ambiente ‘porque precisam comer’.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou na 
terça-feira (21), durante 
sua participação em pai-
nel no Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, na 
Suíça, que “o pior inimi-
go do meio ambiente é a 
pobreza”.

A declaração do ministro 
foi dada quando ele co-
mentava sobre a relação 
entre indústria e meio 
ambiente.

“O pior inimigo do meio 
ambiente é a pobreza. 
As pessoas destroem o 
meio ambiente porque 
precisam comer. Eles 
[pessoas pobres] têm 

todas as preocupações 
que não são as preocu-
pações das pessoas que 
já destruíram suas flores-
tas, que já lutaram suas 
minorias étnicas, essas 
coisas... É um problema 
muito complexo, não há 
uma solução simples”, 
declarou Guedes.
O ministro também afir-
mou que “todos precisa-
mos de mais alimentos”, 
mas que, dependendo 
dos produtos químicos 
necessários para produzir 
mais alimentos, “você 
não tem um meio am-
biente limpo”. “E essa 
é uma solução política. 
Não é simples, é muito 
complexa”, afirmou.

Em novembro, ao co-
mentar os dados sobre 
queimadas na Amazô-
nia, o presidente Jair 
Bolsonaro afirmou que 
o desmatamento é uma 
questão “cultural” no 
país, e que por isso não 
é possível acabar com 
ele. Em julho, Bolsonaro 
também havia afirmado 
ser uma “grande menti-
ra” que pessoas passem 
fome no Brasil, clas-
sificando a legislação 
ambiental do país de 
“psicose”.

‘Equilíbrio delicado’ en-
tre indústria e verde
Segundo Guedes afir-
mou nesta terça-feira, o 

“primeiro nível” de pre-
ocupações no Brasil é re-
mover o ambiente hostil 
para negócios em geral, 
“receber e recolocar 
todo esse conhecimento 
já disponível em todo o 
mundo” sobre inovação 
na indústria. “Em um 
país como o Brasil, esta-
mos um pouco para trás. 
Para não dizer muito 
para trás”, afirmou.

“O povo quer ter as 
indústrias e os empre-
gos. E ao mesmo tempo 
há uma pressão enorme 
para manter ‘verde’. É um 
equilíbrio delicado, mas 
estou certo de que vamos 
conseguir”, concluiu.
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