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Sem Censura
unificação

E m mais uma ação 
vitoriosa movida 
pelo jurídico do 

Metasita, o escritório de 
Advocacia Sérgio andrade, 
para os trabalhadores da 
empresa Emalto Estrutura 
que exercem a função de 
soldadores.     
     Assim, o pedido 
formulado pelo sindicato 
foi julgado parcialmente 
procedente, sendo a 
EMALTO ESTRUTURAS 
METÁLICAS LTDA. 
condenada a pagar aos 
trabalhadores substituídos, 
no período de 25/05/2011 
e até 03/03/2017 (data da 
perícia técnica), o adicional 

de insalubridade no grau 
médio (20%), em razão 
da exposição aos agentes 
ruído e calor, bem como 
reflexos. 
     O departamento 
jurídico do METASITA, não 
concordando integralmente 
com a sentença proferida, 
realizou recurso para 2ª 
instância, requerendo que 
o adicional de insalubridade 
fosse pago durante todos 
os meses do ano, mesmo 
após a data da perícia 
técnica realizada na área 
de trabalho. 
     O Tribunal Regional do 
Trabalho de Minas Gerais 
– TRT/MG deu razão ao 

sindicato e determinou que 
o adicional de insalubridade 
por exposição ao calor seja 
pago por todo o período 
contratual não prescrito aos 
empregados substituídos 
ainda não desligados da 
empresa, ou desligados 
após 03/03/2017, incluindo 

parcelas após a referida 
data, até que se demonstre 
ter havido alteração 
nessa condição de 
trabalho insalubre desses 
substituídos.
     A empresa recorreu 
ao Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) em Brasília.

Jurídico do Metasita ganha processo para 
os soldadores da Emalto Estruturas

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O sindicato 
METASITA 
iniciou execução 

provisória das verbas 
deferidas, que na prática 
significa que os cálculos 
já começarão a ser 
elaborados enquanto 
se aguarda o recurso 
apresentado pela empresa 
para o TST, em Brasília. 
Segundo o advogado do 
METASITA que acompanha 
o processo, Dr. Bruno 
Andrade, “o objetivo 
de iniciar a execução 

provisória é adiantar o 
máximo possível o fim 
do processo para que os 
trabalhadores recebam 
o valor do adicional de 
insalubridade que lhes 
é devido e para que a 
empresa insira o valor 
do adicional em folha de 
pagamento”. 
     A empresa, portanto, 
foi intimada a apresentar a 
documentação necessária 
para a elaboração dos 
cálculos de liquidação, 
sendo que após 

esse prazo as partes 
(sindicato e empresa) 
serão intimadas para 
apresentarem suas contas. 
     Após a apresentação 
da documentação, o 
Juiz intimou as partes 
para apresentarem seus 
cálculos, o que já foi 
feito, motivo pelo qual, 
considerando a grande 
divergência entre as 
contas, foi nomeado 
um perito contábil, que 
também já entregou os 
cálculos. 

     As partes, então, 
foram intimadas para se 
manifestarem sobre os 
cálculos apresentados 
pelo perito contábil 
nomeado pelo Juiz, o 
que fizeram indicando 
os pontos do cálculos 
que concordam e que 
discordam do perito. 
     Após, o Juiz intimou 
o perito para prestar 
esclarecimentos acerca 
das manifestações das 
partes, sendo que seu 
prazo ainda não finalizou. 

Perito contábil já fez os cálculos
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No dia 01/10/2021 
enviamos um 
ofício para a 

empresa Takente sobre 
algumas irregularidades 
e descumprimento da 
Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), que a 
empresa vem cometendo, 
e até a edição deste 
informativo, a empresa não 
se manifestou.
     Segundo as 
denúncias recebidas, os 

Trabalhadores Substituídos - Processo Emalto Estruturas

trabalhadores, em especial 
as trabalhadoras, não 
estão recebendo a calça de 
uniforme, e as mesmas têm 
que trabalhar com roupas 
de uso pessoal. 
     Em relação ao ticket 
alimentação, nossa CCT 
preconiza que o mesmo tem 
que ser pago até o quinto 
dia útil de cada mês, e pelas 
informações, o crédito está 
sendo depositado somente 
depois do dia 15. 

     No ofício solicitamos que 
fosse feito uma verificação 
quanto a veracidade das 
informações, e caso as 
confirme, que ações sejam 
tomadas para resolver os 
problemas apresentados. 
     Como o silêncio é uma 
confissão de culpa, já 
encaminhamos denúncias 
aos orgãos competentes, 
e assim, que houver 
novidades, iremos informar 
aos trabalhadores.

Empresa Takente não fornece uniforme e ainda 
demora a pagar o ticket alimentação

Somente os trabalhadores envolvidos podem 
decidir sobre qualquer acordo

Em reunião realizada 
no dia 07/10/2021 

entre representantes do 
Metasita e representantes 
da Empresa Emalto, 
foi discutido sobre a 
possibilidade de um 

acordo de parcelamento 
dos valores devidos aos 
trabalhadores.
     A representação sindical 
deixou claro que qualquer 
acordo deve, será levada 
a proposta em assembleia, 

para aprovação ou não dos 
trabalhadores.
     A empresa afirmou que 
fez um novo levantamento 
e que não existe mais a 
exposição ao calor.
     A direção do Metasita 

apresentou a importância de 
uma perícia conjunta parar 
confirmar a neutralidade do 
agente insalubre.
     Confira abaixo os 
trabalhadores que têm 
direito ao processo. 

Até o fechamento desta edição, a diretoria do Sindimiva não 
se manifestou sobre a Pauta de Reivindicações entregue no 
dia 15 de setembro de 2021, objetivando a negociaçao da 
Campanha Salarial 2021/2022. 


