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Sem Censura
unificação

Campanha Salarial dos Trabalhadores 
das Empresas de Pequeno e 

Médio Porte continua

N as Assembleias 
realizadas ontem, 
dia 20/12/2022 

na Sede do Metasita, na 
Subsede em Fabriciano 
e na Escola Haidee no 
bairro Limoeiro/Timóteo, os 
trabalhadores das empre-
sas de pequeno e médio 
porte, da base territorial do 
Sindicato, representadas 
pelo SINDIMIVA, 
REPROVARAM a con-
traproposta apresentada 
pelos patrões para encer-
ramento da Campanha 
Salarial 2022/2023.

O resultado que ficou 

muito apertado na primeira 
Assembleia, nesta segunda 
demonstrou que a insatis-
fação dos trabalhadores 
aumento bastante.

Os trabalhadores entendem 
que a reposição da inflação 
a partir de 1º de novem-

bro/2022; um percentual 
de retorno de férias; um abo-
no/compensação financeira 
com valores de R$ 250,00, 
R$ 500,00 e R$ 750,00 
respectivamente conforme 
números de empregados; 
correção do valor do ticket 
alimentação em 20% bem 

como no teto para ter direito 
ao vale alimentação é de 
extrema importância para a 
valorização da mão de obra. 
 
PRÓXIMA ETAPA  
 
Solicitamos uma nova 
reunião de negociação 
para continuarmos as 
negociações, visando à 
construção de uma pro-
posta que contemple os 
anseios dos trabalhadores, 
sugerindo que a mesma 
ocorra nesta quinta-feira, 
dia 22/12/2022, uma vez 
que a data base expira no 
dia 23/12/2022.

Agora está nas mãos dos patrões
Os trabalhadores 

têm a convicção 
que fazem a sua 

parte na hora de trabalhar 
e produzir para que as 
empresas continuem 
sendo competitivas.

E para se manter no 
mercado, dentre outras 
coisas, é preciso ter o 

trabalhador motivado 
e satisfeito para que a 
qualidade dos serviços 
prestados continuem 
sendo um fator importante 
na composição dos preços 
dos produtos.

Para tudo isto ocorrer, a 
decisão agora está nas 
mãos dos patrões.
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