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Sem Censura
unificação

TRABALHADORES REPROVAM PROPOSTA PATRONAL 
FEITA PELA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DO SINDIMIVA

R eunidos em 
Assembleia no 
auditório do 

Metasita, na segunda-feira, 
dia 28/11/2022,  os traba-
lhadores das empresas de 
pequeno e médio porte, da 
base territorial do Sindica-
to, cuja empresa é repre-
sentada pelo SINDIMIVA, 
REPROVARAM  a con-
traproposta apresentada 
pelos patrões para encer-
ramento da Campanha 
Salarial 2022/2023.

A votação ocorreu através 
de escrutínio secreto onde 
cada trabalhador e traba-

lhadora, de acordo com 
sua consciência votou se 
aceitava ou não a contra-
proposta.

RESULTADO
     Dos 64 trabalhadores 
que estiveram presentes 
à Assembleia, 30 aprova-
ram a contraproposta e 34 
foram contra.

Por ter um caráter sobe-
rano e democrático, quem 
não participou da Assem-
bleia deixou para quem 
veio o poder de tomar a 
decisão, e como a maio-
ria reprovou, prevalece a 

decisão e a vontade da 
maioria.
 
ENTENDIMENTO

Os trabalhadores e traba-
lhadoras entenderam que a 
proposta dos patrões pode 
melhorar uma vez que os 

próprios patrões, através 
do  SINDIMIVA, sindicato 
patronal que representa 
os interesses dos donos 
das empresas divulgou um 
material no “Informativo 
Sindical n.º 07 datado em 
28/10/2022” dizendo que 
estão muito bem obrigado.  

Trabalhadores decidem pela continuidade das negociações

Com a reprovação 
na Assembleia, 
os trabalhadores, 

automaticamente, 
aprovaram a continuidade 
das negociações.

A direção do Metasita já 
encaminhou um ofício para 

o presidente do Sindimiva, 
Sr. João Batista, com cópia 
para o Sr. Kazuya Nakaba 
(empresa Tessin) e Amilar 
José Rodrigues (empresa 
Golden Inox) informando 
o resultado oficial da 
Assembleia e solicitamos 
o agendamento de uma 

reunião negociação 
para continuarmos as 
negociações da Campanha 
Salarial 2022/2023.

wwSolicitamos também 
a extensão da data base 
uma vez que a mesma 
está garantida até amanhã, 

dia 30/11/2022.

Estamos aguardando 
um posicionamento dos 
patrões mas acreditamos 
no bom senso para 
garantirmos um processo 
negocial tranquilo e 
transparente.
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