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Ilmo. Sr. 

Carlos  

D.D. Presidente e da Comissão de Negociação do Sindimiva 

 

Prezado Senhor, 

 

Acusamos o recebimento do ofício datado em 25 de março de 2020 aludindo sobre a 

solicitação de concordância por parte da representação dos trabalhadores de adiamento 

das mediadas aprovadas em Assembleia pelos trabalhadores. Ainda, a garantia da 

aplicação de um quinto a mais  a partir de março/2020, da reposição financeira ofertada. 

Isto posto, justificado pela decretação do estado calamidade pública frente à pandemia do 

coronavírus. 

 

Destacamos que o mais importante neste momento é a prevenção e o combate a esse 

inimigo invisível que assola o mundo. Por outro lado, importante também, a garantia dos 

direitos dos trabalhadores em sua totalidade. 

 

Ressaltamos a importância do respeito às discussões e os avanços obtidos no processo 

negocial que garante, entre outros pontos, a proporcionalidade para os trabalhadores que 

foram admitidos a partir do dia 1º de novembro de 2019. Não se sustenta a justificativa 

que a mesma não foi objeto da proposta apresentada, uma vez que há outros pontos que 

não fizeram parte do processo negocial e a representação patronal os acresceu na 

redação final da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, enviada para assinaturas. 

Inclusive com pontos onde não há acordo de nossa parte. 

Outro destaque que fazemos é a respeito da garantia do não prejuízo para os 

trabalhadores. Da forma proposta os prejuízos existirão.  

Desta forma, queremos a garantia da aplicação do índice inflacionário aprovado pela 

Assembleia, a partir do dia 1º de março de 2020, independente da data em que o mesmo 

for aplicado, e a correção dos valores da reposição financeira corrigidos pelo INPC, 

quando do seu pagamento. 

No informativo sindical 
do Sindimiva, o sindi-
cato patronal informa 

que em consonância com 
o Metasita que não realiza-
riam a reposição da inflação 
e o pagamento da reposição 
financeira. 

Na verdade, eles enviaram 
um ofício, como se pode ver 
ao lado, solicitando ao Me-
tasita uma autorização para 

fazerem isto. E em momen-
to algum tiveram essa auto-
rização. 

Até mesmo porque, a dire-
ção do sindicato não con-
cordou com a proposta feita 
pelos patrões do pagamento 
de com aumento de 1/5 até 
o mês do efetivo pagamen-
to, quando então os salários 
serão reajustados em 2,55% 
relativo ao INPC de 2019.

Nossa discordância, 
como se vê no ofício 
enviado ao Sindimiva, se 
deu pelo fato do prejuí-
zo que os trabalhadores 
irão tomar, por não haver 
a aplicação da reposição 
da inflação com o índi-
ce de 2,55% retroativo 
ao dia 1º de março de 
2020. 

O pagamento puro e 

simples de 1/5, como os 
patrões propõem, não irá 
incidir sobre 13º, férias, 
horas extras e demais 
verbas trabalhistas que os 
empregados têm direito.

Como se comprova, nos-
sa proposta não acarreta 
prejuízo aos trabalhado-
res. Mesmo respeitando 
todas as ações frente à 
pandemia do coronavírus.


