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Sem Censura
unificação

Patrões se recusam a negociar a 
Campanha Salarial ainda este ano

N a manhã 
de quinta-
feira, dia 

22/12/2022, o Sr. 
Kazuya Nakaba, 
representando a 
Comissão de Nego-
ciação do Sindimiva 
enviou uma men-
sagem, via email 
(Conforme imagem 
no verso deste infor-
mativo), informando 
para a diretoria do 
Metasita que devi-
do às agendas dos 
patrões, os mesmos 
estão impossibilita-
dos de continuarem 
as negociações nes-

te ano de 2022.
 
A direção do Sindi-
cato sempre deixou 
claro a disposição 
em negociar, apesar 
dos funcionários da 
entidade entrarem de 
recesso, a diretoria 
já estava preparada 
para ficar de plan-
tão caso os patrões 
pudessem negociar 
agora.

DATA BASE

A nossa Data Base 
está garantida até o 
dia 20/01/2023.

Todos esperam que 
a data base seja 
respeitada, e que a 
proposta de repo-
sição de inflação a 
partir de 01/12/2022, 
REPROVADA pelos 
trabalhadores, den-
tre outros itens, não 
seja piorada, e que 
seja respeitada a 
data base dos traba-
lhadores que é 1º de 
novembro.

Informamos aos 
patrões, oficialmen-
te, a nova proposta 
dos trabalhadores, 
e esperamos que os 
patrões tenham tem-
po suficiente para 

elaborarem uma 
contraproposta que 
atenda os anseios e 
as expectativas de 
todos os trabalhado-
res.

Agora é hora de 
ter tranquilidade e 
aguardar o agenda-
mento dos patrões 
da nova reunião de 
negociação. Se não 
vier uma proposta 
digna, como diz o di-
tado: “teremos que 
balançar a moita”.

Assim que tivermos 
novidades, infor-
maremos a todos e 
todas.

Conforme email divulgado no verso, a comissão de negociaçao do Sindimiva informa 
que só tem condições de continuar o processo de negociação em janeiro/2023
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A justificativa 
dada foi 
agendas de 

compromissos cheias.

Daí vem alguns 
questionamentos: 
Por que a valorização 
da mão de obra dos 
trabalhadores não faz 
parte da agenda de 
compromissos dos 
patrões?

Qual a dificuldade de 
agendar uma reunião 
para hoje, sexta-feira, 
dia 23/12/2022?

Por qual motivo 
realmente não podem 
negociar na semana 
entre o Natal e o Ano 
Novo?

Será que TODOS 
têm compromisso 
empresariais? ou 
alguns não querem 
“atrapalhar” as festas 
de fim de ano para 
resolver uma questão 
dos trabalhadores, e 
daí preferem empurrar 
com a barriga?

Os trabalhadores nós 

Agendas Cheias

sabemos muito bem 
que as festas são 
bem mais simples e 
a maioria por aqui na 
região mesmo.

Como os patrões 
não têm dificuldade 

financeira, uma 
boa parte deve 
fazer festança e 
viagens nacionais e 
internacionais.

Trabalhador/a, 
pense bem nisto!

Montagem nossa com a íntegra do email enviado para o sindicato

MEU PATRÃO!
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