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Trabalhadores das Pequenas e Médias empresas 
ENCERRAM a Campanha Salarial

Em assembleia 
realizada no 
dia 18 de fe-

vereiro de 2021, em 
três locais diferentes 
de forma simultânea, 
os trabalhadores das 
pequenas e médias 
empresas instaladas 
em Timóteo e Coronel 
Fabriciano, decidiram 
por APROVAR a 
contraproposta apre-
sentada pelos patrões, 
através do Sindicato 
Patronal Sindimiva, 
e ENCERRARAM 
a Campanha Salarial 
2020-2021. 

PROPOSTA 
APROVADA

Os trabalhadores 
aprovaram a seguinte 
proposta:

REPOSIÇÃO DA 
INFLAÇÃO
1) 2,72% a partir do 

dia 01 de abril de 
2021;
2) 2,00% a partir do 
dia 01 de maio de 
2021;

CESTA BÁSICA
3) Reajuste na cesta 
básica:
- Para empresas de 
zero a 20 empregados 
de 2,5%;

- Para empresas de 
21 a 50 empregados 
de 5,00%;

- Para empresas de 
51 a 100 empregados 
de 7,5%, e;

- Para empresas aci-
ma de 101 emprega-
dos de 10%.

MANUTENÇÃO 
DAS CONQUISTAS 
ANTERIORES
4) Manutenção das 
demais cláusulas da 

Convenção Coletiva 
de Trabalho.

TRABALHADORES

Os trabalhadores 
que participaram 
da Assembleia de-
monstraram bastante 
consciência quan-
to ao momento em 
que vivemos e todos 
participaram usando 
máscara de proteção 
e mantiveram o devido 
distanciamento.

Inclusive, no momento 

de votação eles tive-
ram a paciência de 
aguardar o seu mo-
mento de votar.

Não tem como ser 
diferente: Trabalhador, 
a vitória que temos é 
sempre proporcional 
ao tamanho da dispo-
sição que temos para 
lutar por melhores 
condições de vida e 
de trabalho para nós e 
para nossa família.

Parabéns aos que 
participaram!
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APROVADA

Trabalhador, seja um fiscal dos seus direitos
Companheiro e 

companheira, 
você tem um papel 
fundamental na fis-
calização de seus 

direitos. 

Mesmo não sendo a 
Convenção Coleti-
va que merecemos, 

ainda tem patrão que 
rouba o direito do 
empregado.

Fique de olho no 

cumprimento da Con-
venção Coletiva. Ela 
estará disponível na 
página do Metasita, 
na internet.


