
Nossa Campa-
nha Salarial 
de 2021/2022 

já começou!

Os trabalhadores 
que participaram da 
Assembleia de monta-
gem e aprovação da 
Pauta de Reivindica-
ções, sejam da Ape-
ram ou das Pequenas 
e Médias Empresas 
que negociam através 
do Sindicato Patronal 
(Sindimiva), deram 
o ponta pé inicial na 

Pautas de Reivindicações foram 
entregues ontem,  15 de setembro de 2021

nossa Campanha Sa-
larial, que tem como 
data base, o dia 1º de 
novembro.

DEVER 
CUMPRIDO
Quem participou da 
elaboração da pauta 
fez o seu dever de 
casa. Agora é manter 
o pique durante toda 
a Campanha salarial.

Aos que não partici-
param, temos a certe-
za que irão, também, 

cumprir com o seu 
dever nas próximas 
assembleias convoca-
das durante o proces-
so negocial.

DIRETORIA

Apesar dos pro-
blemas internos, a 
responsabilidade de 
todos os diretores e 
diretoras é defender 
os interesses dos 
trabalhadores e lutar 
para que tenhamos 
uma campanha sala-

rial vitoriosa.
E para ser vitoriosa,os 
trabalhadores têm 
que estar juntos para 
garantir que a valori-
zação da nossa mão 
de obra seja à altura 
que merecemos.

PARTICIPAÇÃO
Portanto, temos uma 
pauta em comum que 
é garantir melhores 
condições de vida 
e de trabalho para 
todos nós e nossos 
familiares.

Agora é aguardar o início das negociações e uma contraproposta da Aperam e 
das Pequenas e Médias empresas que negociam através do Sindimiva
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EXPEDIENTE

Como já informado 
em outros boletins 
anteriores, o Sin-

dicato METASITA obteve 
na Justiça do Trabalho 
decisão que determina o 
pagamento do adicional 
de insalubridade 
para os trabalha-
dores da empresa 
EMALTO ESTRUTU-
RAS METÁLICAS 
LTDA. que exer-
cem a função de 
soldador.

AGUARDANDO 
JULGAMENTO
O processo ainda não 
foi finalizado, sendo que 
ainda está em Brasília, 
aguardando julgamento 
pela 8ª Turma do Tribu-
nal Superior do Trabalho.

Processo coletivo Adicional de 
Insalubridade para os Soldadores

PROCESSO COLETIVO: EMALTO ESTRUTURAS METÁLICAS

O sindicato METASITA 
iniciou execução pro-
visória das verbas de-
feridas, que na prática 
significa que os cálculos 
já estão sendo elabora-
dos enquanto se aguarda 

o recurso apresentado 
pela empresa para o TST, 
em Brasília.

PERITO CONTÁBIL
A empresa e o sindica-
to apresentaram seus 

cálculos, mas em razão 
da grande divergên-
cia, o Juiz nomeou um 
perito contábil, que 
também já apresentou 
suas contas e que agora 
estão sendo analisadas 

e discutidas pelas 
partes através de 
impugnações.

O próximo passo é 
o Juiz decidir sobre 
as impugnações 
ao laudo pericial 
contábil apresen-
tado pelas partes e 

determinar que a empre-
sa garanta a execução, 
que pode ser através 
de depósito do valor à 
disposição do Juízo ou 
através de contratação 
de um Seguro Garantia.

Reajustes salariais julho de 2021
Cerca de 25% dos 
reajustes da data-base 
julho ficaram acima da 
variação da inflação 
medida pelo Índice 
Nacional de Preços 
ao Consumidor, do 
Instituto Brasileiro 
de Geografia e Esta-
tística (INPC-IBGE). 
Reajustes em valores 
equivalentes a esse 
índice foram observa-
dos em cerca de 16% 
dos casos; e abaixo, 
em quase 59%.

Ação de 
revisão do 
saldo do FGTS

AÇÃO 
FGTS

Ação Direta de In-
constitucionalidade 
questiona o uso da 
Taxa Referência como 
índice de correção 
do fundo e reivindica 
que seja usado o INPC 
ou INPCA-E. TR está 
defasada desde 1999 
e já chegou a menos 
de 1%. 
O METASITA se en-
contra à disposição 
para entrar com ações 
para os trabalhadores 
que tiverem interesse, 
que devem procurar o 
departamento jurídico 
da entidade no horá-
rio das 08h às 11h30 
e das 13h às 17h, de 
segunda a sexta-feira,
portanto cópia da 
identidade, CPF, com-
provante de residên-
cia, Carteira de Traba-
lho e extrato analítico 
do FGTS (o extrato 
pode ser obtido dire-
tamente junto ao site 
da CAIXA ou APP meu 
FGTS).

Você não precisa de 
Adicional de Insalubridade!


