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Atenção 
trabalhadores da 
Emalto Estruturas, 

informamos que no 
dia 21/09/2022 foi 
finalizado o acordo com 
a empresa EMALTO, para 
pagamento do valor 
devido no processo 
em que o METASITA 
cobrou adicional de 
insalubridade para os 
soldadores. 

PAGAMENTO
A empresa pagará o 
valor apurado pelo 
perito em 3 parcelas 
iguais nas datas 
de 15/10, 15/11 e 
15/12. Esse valor 
está atualizado 
até 30/09/2022 
e contempla as 
verbas devidas até 
30/04/2021. 

CATEGORIA
Com o acordo a empresa 
não pagará verba 
após abril/2021 e não 
pagará o adicional em 
folha de pagamento. O 
acordo foi autorizado 
pela categoria em 
assembleia realizada 
com os trabalhadores 
beneficiados no 
processo realizada no 
dia 09/09/2022.  
Ficou ressalvada a 
possibilidade de o 
trabalhador, caso 
entenda que lhe é 
devido, poderá ajuizar 
ação individual 
contra a empresa para 
pleitear o adicional de 
insalubridade do período 
posterior a abril/2021.  

METASITA
Só para ficar claro: o 
sindicato só celebrou 

o acordo porque 
os trabalhadores 
autorizaram e tendo em 
vista a possibilidade 
de a empresa solicitar 
o pagamento com 
parcelamento em até 
7 vezes, conforme 
previsão legal.  

JUSTIÇA
Agora é aguardar o Juiz 
homologar o acordo, 
que já foi apresentado 
para a justiça.  
Os valores serão 
depositados na conta do 
METASITA, que repassará 
para os trabalhadores. 

DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS
A partir de segunda-
feira, dia 26/09/2022 
os beneficiários já 
podem se dirigir à 

entidade munidos 
dos seus documentos 
pessoais, carteira 
de trabalho e dados 
bancários e preencher os 
documentos necessários 
para a transferência 
do crédito tão logo 
seja disponibilizado ao 
sindicato.

QUEM TEM DIREITO 
Lembramos que somente 
têm direito quem 
trabalhou no período 
de 25/05/2011 a 
03/03/2017, data em 
que foi feito a perícia 
técnica. 
Portanto, os 
trabalhadores que 
estão trabalhando 
na empresa e os que 
foram demitidos porém 
trabalharam nesse 
período, têm direito.

Vitória 
dos soldadores da 
empresa Emalto Estruturas

Os trabalhadores reunidos em assembleia no último dia 09 de setembro 
deliberaram pelo encerramento do acordo


