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Início da negociação 
salarial só depende do Sindimiva

Aprimeira reu-
nião de nego-
ciação entre a 

direção do Metasita e 
os representantes do 
Sindimiva, foi adiada 
por parte dos patrões.
     
Após o adiamento, 
ainda não recebemos 
a confirmação de uma 
nova reunião.

DATA BASE

Como nossa data 
base é 1 de novem-
bro, solicitamos a 
extensão da mesma 
visando uma maior 
tranquilidade no pro-

cesso negocial.

Ainda temos uma ne-
gociação com a Ape-
ram, que agora entrou 
nos trilhos, e caminha 
para apresentação de 
uma contraproposta.

Da mesma forma, 
esperamos que as 
negociações com o 
Sindimiva tenha o seu 
início, e assim, possa-
mos ter uma contra-
proposta digna para 
ser levada em Assem-
bleia para os trabalha-
dores tomarem a sua 
decisão.

CAMPANHA SALARIAL 2020/2021

NOVEMBRO
azul

A Clínica Metasita apoia o 
“Novembro Azul” e reforça a 

importância do combate a
o cancer de próstata.

Trabalhadores a hora é agora!



Como todos os 
trabalhadores 
e trabalhado-

ras da empresa Emal-
to já sabem, teve um 
diretor que a justiça o 
devolveu para a dire-
ção do Sindicato. 
     
Também, a mesma 
justiça o devolveu 
para seu posto de 
trabalho.

Até aí tudo bem. 

O problema é que 
nem a direção do 
Metasita e nem os 
trabalhadores têm 
conhecimento do teor 

do acordo que foi feito 
perante o poder judi-
ciário.

SEGREDO DE 
JUSTIÇA
Por qual motivo o 
acordo foi feito sob 
segredo de justiça?

Por qual motivo a 
direção do Sindicato 
foi proibida de divul-
gar o teor do acordo, 
caso tivesse acesso 
ao mesmo? 

O que levou a empre-
sa e o trabalhador a 
fazerem um acordo 
desta natureza? 

Inclusive, esse diretor 
queria ficar liberado 
para ficar só no Sindi-
cato, mas, a atuação  
sindical pressupõe a 
defesa dos interesses 
históricos e imediatos 

dos trabalhadores me-
talúrgicos de Timóteo 
e Cel Fabriciano e de 
todos, mas sabemos 
que esse trabalhador 
atua em prol dos pró-
prios interesses.

Trabalhador, se você não pode saber, 
é porque tem caroço neste angu

SEGREDO DE JUSTIÇA

SEDE: Av. Mon. Rafael, 155, Timirim/Timóteo/MG - Tel: 3849-9100 / 9101 - SUBSEDE: Fabriciano - Tel: 3841-3909       Site: www.metasita.org.br 

Oque não é 
novidade e se 
tornou uma 

prática, é cismar que 
alguém olhou com 
cara feia, aciona-se a 
justiça em busca de 
uma vantagenzinha. 
     
Quem sabe conse-
gue-se um troquinho a 
mais. 

A última agora é 
processar pessoas 

físicas e 
jurídicas ao mesmo 
tempo. 
Daí, corre em busca
de um acordo, sen-
do que, se de um
lado não conseguir,
pode ter a chance
de conseguir do
outro.
Mas, é como diz o 
ditado, de grão em 
grão, se enche o 
papo, nem que seja 
do grão alheio.

Melhor pingar do 
que secar


