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Companheiros,

Assembleia nesta
3.ª feira, dia 19 às 17h30

C

onvocamos todos os companheiros cujos patrões se fazem
representar pelo SINDIMIVA
(Emalto, ATF/ATA, Tessim, Golden
Inox/Metal Minas, Thermon, Ramac, Valvifer, DIELETRIC, TECMá-

D

quinas, Triaço, etc) para assembleia
que será realizada na terça-feira,
dia 19, às 17h30 na sede do METASITA, na Subsede no bairro Limoeiro
e na Subsede em Cel. Fabriciano
para analisarem e deliberarem sobre

a proposta apresentada pela Juíza
Dra. Wilméia da Costa Benevides do
Tribunal Regional do Trabalho em
Belo Horizonte, durante a reunião
de mediação ocorrida no dia 12 de
março/13.

Coincidência ou Obediência?

emonstrando uma boa dose de
insensatez e falta de preocupação com os interesses dos
trabalhadores, a representação patronal teve a oportunidade em apresentar uma proposta melhor na reunião
ocorrida aqui em Timóteo, mas preferiram, estrategicamente, aguardar a
proposta da Juíza.
Insensatez porque nos obriga a
pegar uma estrada chamada de rodovia da morte, desnecessariamente,
para ir numa audiência, e insistem,
inicialmente, nos 4%, demonstrando
que só querem ficar cada vez mais ricos, e os trabalhadores que se ferrem.
Depois de uma conversa ao pé do
ouvido feito pela Juíza, eles tiveram
a coragem de propor o INPC a partir
de março. Queria ver se fosse algum
cliente deles que tivesse proposto
comprar algum produto que eles fabricam, no mesmo preço que compraram no ano passado.
Agora vem o pior! Queriam que o
Sindicato aceitasse a proposta sem
trazer para assembleia.
Até parece que não nos conhecem. Nunca vamos fechar um acordo
em mesa.

Nosso papel é de negociar. Os trabalhadores é quem decidem se aceitam ou não a proposta. Se for digna,
terão mais um ano de fôlego para negociarmos no ano que vem. Por outro
lado, se for vergonhosa e desrespeitosa, irão amargar mais um ano com a
falta de reconhecimento e a exploração dos patrões.
Ao final, a Juíza propôs o reajuste
pelo INPC retroativo a 1.º de novembro de 2012. Outras questões serão
discutidas na Assembleia.
COINCIDÊNCIA OU OBEDIÊNCIA?
Estranhamente, os patrões batiam

o pé de que não podiam dar um reajuste maior que os 4%. Inclusive, nas
duas audiências diante da presença
da Juíza, eles insistiram nos 4%.
Foi só os trabalhadores da Aperam
fecharem a Campanha Salarial, que
os patrões, caladinhos, aceitaram a
proposta de reajustar os salários pelo
INPC integral.
De onde vieram os 1,99% que faltava? De um passe de mágica? ou de
uma estratégia e obediência à Aperam.
Ao que parece, o avanço estava
atrelado ao fechamento da Campanha
Salarial com a Aperam.

CONFIRA LOCAIS:
* SEDE DO METASITA: Av. Monsenhor Rafael, 155 Timirim - Timóteo/MG;
* SUBSEDE em Timóteo: Av. Pinheiro, 546 Limoeiro(em frente ao Supermercado Brasil);
* SUBSEDE em Cel. Fabriciano: Av. Magalhães Pinto,
1361 - Giovannini (ao lado do Bar do Luciano);

Como será a proposta a ser votada na
assembleia na terça-feira, 19/03.
-> Reajuste: 5,99% retroativo a 01/11/2012
-> PLR: Corrigir os valores pagos em 2012 pelo índice de 5,99% ficando assim:
a) Para cada estabelecimento com até 20 (vinte) empregados: R$291,47
b) Para cada estabelecimento com 21 a 50 (vinte e um a cinquenta) empregados: R$349,77;
c) Para cada estabelecimento com mais de 50 (cinquenta) empregados: R$466,36
-> Cesta básica: Corrigir os valores pagos em 2012 pelo índice
de 7%, ficando assim:
O poder
a) Empresas com até 20 empregados no valor mínimo
de decisão é dos
de R$45,36;
b) Empresas com mais de 20 a 50 empregados no
Trabalhadores
valor de mínimo de R$73,72;
c) Empresas com mais de 50 empregados no
Os patrões queriam sair com a proposta do
Tribunal já aprovada pelo Sindicato, só que eles
valor mínimo de R$90,73.
esqueceram que nosso papel é o de negociar.
Decidir, é uma responsabilidade dos trabalhadores.
-> Piso salarial: Os novos pisos ficarão
São três os locais onde a assembleia vai acontecer
assim:
para permitir que todos participem.
a) Empresas com até 20 (vinte) empregados:
Mas,
tem
trabalhador que nunca aparece, e normalR$712,00;
mente são os que mais reclamam.
b) Empresa de 21 (vinte e um) a 50 (cinquenÉ
isto
que
seu patrão quer: Que você não venha
ta) empregados: R$727,00;
para assembleia, para poderem te explorar
c) Empresas de 51 (cinquenta e um) a 100
cada vez mais.
(cem) empregados: R$764,00;
d) Empresas com mais de 100 (cem) empregados:
Além disto, a cada dia que passa
R$795,00.
eles ficam mais ricos.

THERMON

Quem ainda se lembra?

A

Expediente

os companheiros da
Thermon,
queremos
lembrar das promessas que
foram feitas no sentido de
garantir a competência e
a excelência dos serviços
através dos profissionais
que estavam na Aperam e
iriam para a Thermon.

Quantas promessas foram cumpridas até o momento?
Você está sendo valorizado pelos seus novos patrões?
Temos a certeza de que
a Thermon é uma empresa
que pode negociar fora do

Sindimiva. Os donos devem
estar nadando em dinheiro,
e quando chegam na frente
da Juíza, dão uma de que
estão quebrando e não podem fazer nada para valorizar os trabalhadores.
Trabalhador! Volte a
pensar da mesma forma
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quando você fazia parte da
Aperam. Você é um profissional, e sua mão-de-obra
só será valorizada, se você
exigir. Se esperar a boa
vontade dos patrões, irão
te sugar até a última gota
de sangue e suor que você
tiver.

SEDE: Avenida Monsenhor Rafael, 155, Tiimirim/Timóteo/MG Cx. Postal: 17 Cep: 35.180-312 Fone: 3849-9100 9101 / 9102
SUBSEDE: Av.: Magalhães Pinto, 1261 - Giovannini/Cel.Fabriciano - Cep: 35.170-000 Fone: 3841-3909
Site: www.metasita.org.br E-mail:secretaria@metasita.org.br imprensa@metasita.org.br Resp.:Diretoria do METASITA Tiragem: 1500 exemplares

Não jogue este informativo em via pública

Ficam mantidas as demais cláusulas da Convenção
Coletiva 2011/2012

