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Sem Censura
unificação

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

METASITAA diretoria do Meta-
sita CONVOCA a 
todos os traba-

lhadores das pequenas e 
médias empresas, da base 
territorial do Sindicato, cuja 
empresa é representada 
pelo SINDIMIVA, para uma 
Assembleia a ser realizada 
nesta segunda-feira, dia 
28/11/2022, às 17h:30 no 
Auditório do Sindicato no 
Bairro Timirim em Timóteo.

OBJETIVO
      Decidir sobre a propos-
ta patronal para a Campa-
nha Salarial 2022/2023.

MESA ESVAZIADA
     Neste ano, os represen-
tantes patronais demons-
tram que não estão nem aí 
para os trabalhadores. 
Tem patrão que só pensa 

somente no próprio umbigo 
e prejudica o processo ne-
gocial quanto não participa 
das negociações.

Tem empresa que já ante-
cipou um percentual nos 
salários e o mesmo será 
descontado agora. 

Ainda por cima, tem 
aqueles que são contra o 
abono e depois se passam 
de bonzinhos e pagam por 
fora.

COMENTÁRIO INFELIZ
    Tem um outro patrão que 
disse que mais de 90% dos 
trabalhadores optaram tra-
balhar enquanto a seleção 
brasileira estiver jogando, 
do que assistir aos jogos.

Ficamos pensando... 

como terá sido feito a 
pergunta pra eles? 

Se a paixão nacional é o 
futebol, será que a respos-
ta está correta? 

Infelizmente, como a de-
cisão de liberar ou não os 
trabalhadores é do patrão, 
tem uns que vão fornecer 
inclusive almoço e depois 
liberar os trabalhadores 
para assistirem o jogo no 

conforto de suas casas. 
Outros, querem que o tra-
balhador faça da empresa 
a sua casa.

DE QUEM É A CULPA
     Por outro lado, a culpa 
do descaso por parte 
de alguns patrões é dos 
próprios trabalhadores que 
não valorizam a negocia-
ção e somente participam 
das Assembleias quando o 
chefe manda participar.

ASSEMBLEIA
Dia 28/11/2022
Segunda-feira

17h:30
Auditório do Metasita

TRABALHADOR/A, A 
DECISÃO É SUA!
    Decida de acordo com 
a sua consciência, não 

porque o patrão mandou 
você votar.

     Afinal, o voto é secreto 

E aí Trabalhador/a?

VENHA
A CASA 
É SUA!

e você quem decide o que 
é melhor para você e para 
sua família.

     Você aceita somente o 
INPC de 6,46% (somente 
para as empresas que 
não fizeram antecipação); 
8% de reajuste na cesta 
básica ou vamos melhorar 
a proposta?

     Aos trabalhadores das 
empresas que já fizeram 
a antecipação de parte 
da inflação, têm motivos 
em dobro para virem à 
Assembleia e REPROVAR 
a proposta já que a mesma 
não tem ganho real, nem 
retorno de férias e não tem 
como o patrão retirar o que 
já reajustou nos salários.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CAMPANHA SALARIAL 2022 / 2023

Pelo presente edital de convocação, o Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, 
Material Eletrônico, Desenhos/Projetos e de Informática de Timóteo e Coronel Fabriciano - METASITA, com sede na Avenida Monsenhor Ra-
fael, nº 155, Bairro Timirim, Timóteo-MG, por seu representante infra-assinado nos termos do que dispõem as normas legais, com autorização da 
Comissão Executiva, e, em conformidade com o estabelecido no Estatuto da Entidade, CONVOCA todos os trabalhadores das empresas da base 
do sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Ipatinga - SINDIMIVA,  instaladas em Timóteo e 
Coronel Fabriciano, MG, pertencentes às categorias profissionais que representam, sócios e não sócios da entidade para uma Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no auditório da Entidade, no dia 28 de novembro de 2022, segunda-feira, às 17 horas em primeira convocação e, 
respectivamente, às 17h:30, em segunda convocação, na sede da entidade no endereço supra, observando-se o quorum legal nos termos do artigo 
612 da CLT, para tratar e deliberar, ainda de acordo com a lei e estatuto da entidade, sobre a seguinte ordem do dia:

1) Leitura do presente Edital; 
2) Instalação dos trabalhos e verificação do quorum;  
3) Apreciação e deliberação da contraproposta apresentada pelo SINDIMIVA, objetivando a celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 
para vigência a partir de 1º de novembro de 2022;  
4)  Autorização para a diretoria do sindicato, negociar a Convenção Coletiva de Trabalho e, se for o caso, ajuizar Dissídio coletivo ou quaisquer 
ações que sejam necessárias à defesa dos interesses da categoria;  
5) Deliberações consequentes;  
6) Encerramento. 

Timóteo/MG, 28 de novembro de 2022 - COMISSÃO EXECUTIVA.

Processo 
METASITA x EMALTO 
INDÚSTRIA MECÂNICA 

Adicional de Insalubridade 

O sindicato METASITA 
entrou na Justiça do 
Trabalho com uma ação 
coletiva contra a empresa 
EMALTO INDÚSTRIA 
MECÂNICA, cobrando o 
pagamento do adicional 
de insalubridade para os 
trabalhadores que exercem 
a função de soldador, como 
foi feito para os soldadores 
da EMALTO ESTRUTURA. 
 
A Juíza determinou a 
realização de uma perícia 
nos locais de trabalho dos 
soldadores da EMALTO 
INDÚSTRIA, que constatou 
a exposição de alguns 
trabalhadores aos agentes 
insalubres ruído e radiação 
não ionizante sem o uso 
adequado de equipamentos 
de proteção individual - EPI. 

Diante da conclusão da 
perícia a Juíza do Trabalho 
deu a sentença condenando 
a empresa a pagar adicional 
de insalubridade em grau 
médio (20% sobre o salário 
mínimo) até a data que a 
ação coletiva foi apresentada, 
conforme apuração dos 
trabalhadores expostos 
realizada pela perita, com 
reflexos em horas extras, 
aviso prévio, 13º salário, 
férias + 1/3 e FGTS + 40%. 
 
O processo ainda está em 
1ª instância, sendo que 
tanto o METASITA quanto a 
EMALTO INDÚSTRIA podem 
apresentar recursos. 
 
O METASITA, por exemplo, 
vai apresentar recurso 
contra a decisão, porque não 
concorda que o pagamento 
da insalubridade seja 
realizado somente até a 
data que a ação coletiva foi 
apresentada, pois conforme 
explica a Dra. Gizelle, 

do departamento jurídico 
da entidade, advogada 
responsável pela ação, 
“deve ser determinado o 
pagamento do adicional 
de insalubridade até que 
a empresa comprove ter 
eliminado os agentes 
insalubres dos locais de 
trabalho dos soldadores”. 
 
O processo ainda irá para 
a 2ª instância em Belo 
Horizonte e provavelmente 
irá até o Tribunal Superior 
do Trabalho em Brasília, 
sabemos que o patrão não 
vai aceitar facilmente ter que 
pagar a insalubridade, mesmo 
que comprovadamente 
os trabalhadores estejam 
sempre expostos a agentes 
insalubres acima dos limites 
de tolerância, como é o caso 
dos soldadores da EMALTO 
INDÚSTRIA.

DENÚNCIAS 
 
Somente foi possível ao 

METASITA entrar com 
essa e com outras 
ações coletivas porque 
os trabalhadores 
prejudicados procuraram 
o sindicato e fizeram 
denúncias sobre as 
condições de trabalho, 
exposição a agentes 
insalubres e perigosos, 
trabalho extraordinário 
sem o recebimento de 
horas extras, além de 
outros descumprimentos 
da legislação trabalhista. 
 
Então, trabalhador/a, 
se a empresa em que 
você trabalha não lhe 
paga todos os direitos 
trabalhistas ou se você tem 
dúvida sobre quais direitos 
deveria receber, procure 
o METASITA e faça a 
denúncia para nos ajudar a 
defender os seus direitos. 

Nós garantimos que você 
não será identificado em 
qualquer hipótese.

PROPOSTA 
COERENTE

     Assim como ocorre no 
Piso Salarial, Alimentação 
e Cesta Básica, a direção 
do METASITA propôs 
para os patrões que as 
negociações da Convenção 

Coletiva de Trabalho (CCT) 
também ocorram por 
faixas.
   No caso da CCT, nossa 
proposta é que ocorram 
duas negociações: uma 

com empresas com até 50 
trabalhadores e outra com 
mais de 50.
     Esperamos que haja 
coerência por parte dos 
patrões.
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