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Trabalhadores das Pequenas e Médias empresas 
do setor siderúrgico de Timóteo aguardam 

contraproposta digna dos patrões

Em reunião re-
alizada, no dia 
21 de dezem-

bro de 2020, entre a 
comissão da diretoria 
do Metasita, que re-
presenta os interesses 
dos trabalhadores, e a 
comissão do Sindimni-
va que representa os 
interesses das empre-
sas, foi apresentada 
uma contraproposta 
pelos patrões.
     
A contraproposta foi:

1 - 2% de reposição da 
inflação (1º/ maio).

2 - Reajuste na cesta 
básica de: 

- 5% para empresas 
que tem de 21 a 50 
empregados.

- 7,5% para empresas 
que tem de 51 a 100 
empregados.

- 10% para empresas 
que tem acima de 101 
empregados.

- Para as empresas 

que tem menos de 
20 empregados, não 
terá reajuste na ces-
ta básica.ajudaram a 
produzir, 

REPROVAÇÃO 
EM MESA

Como a contrapropos-
ta dos patrões sequer 
recompunham a infla-
ção de 4,77%, e o re-
ajuste na cesta básica 
não contemplava todas 
as empresas, e, além 
disto sequer falaram 
de um abono para, 
minimamente recom-
pensar um pouco os 
trabalhadores, de toda 
riqueza que ajudaram 
a produzir.

DEMORA

Desde quando en-
tregamos a Pauta de 
Reivindicações no 
mes de setembro de 
2020, tivemos apenas 
3 reuniões de nego-
ciação, o que é muito 
pouco para quem diz 
que tem disposição de 
negociar.

TRABALHADORES 

Mas de uma coisa os 
patrões podem estar 
certos, não será  de-
mora em agendar uma 
nova reunião e apre-
sentar uma contrapro-
posta que seja digna 
de ser levada em 
Assembleia, que irá 
desanimar os trabalha-
dores.

Muito pelo contrário. 
quanto mais demorar, 
só vai aumentando a 

insatisfação dos traba-
lhadores.

ASSEMBLEIA

Companheiros e 
Companheiras, fiquem 
atentos pois, assim 
qeu tivermos uma 
resposta dos patrões 
iremos reunir, receber 
a contraproposta e 
convocar uma Assem-
bleia para que voces 
decidam se a contra-
proposta te valoriza ou 
não.
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