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ASSEMBLEIA

nesta 3.ª feira, dia 19 às 17h30

C

hegou a hora de você
decidir! Os patrões
não demonstraram
nenhuma disposição
em negociar o aumento no seu
salário. Eles querem continuar
enriquecendo às custas do seu
trabalho.
Para decidir se você aceita ou não a exploração da sua
mão-de-obra, convocamos todos
os companheiros que trabalham
nas empresas: Emalto, ATF/
ATA, Tessim, Golden Inox/Metal
Minas, Thermon, Ramac, Valvifer, DIELETRIC, TECMáquinas,
Triaço, etc, cujos patrões se
fazem representar pelo SINDIMIVA, para assembleia que será

realizada nesta terça-feira, dia 19,
às 17h30 na sede do METASITA,
na Subsede no bairro Limoeiro e
na Subsede em Cel. Fabriciano.
O objetivo da Assembleia
é analisar e deliberar 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.

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, 1261 - Giovannini (ao lado do
Bar do Luciano);
Expediente
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-> 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:
a) Empresas com até 20 empregados no
valor mínimo de R$45,36;
b) Empresas com mais de 20 a 50 empregados no valor de mínimo de R$73,72;
c) Empresas com mais de 50 empregados
no valor mínimo de R$90,73.
-> Piso salarial: Os novos pisos ficarão
assim:
a) Empresas com até 20 (vinte) empregados: R$712,00;
b) Empresa de 21 (vinte e um) a 50 (cinquenta) empregados: R$727,00;
c) Empresas de 51 (cinquenta e um) a 100
(cem) empregados: R$764,00;
d) Empresas com mais de 100 (cem) empregados: R$795,00.
Ficam mantidas as demais cláusulas da
Convenção Coletiva 2011/2012

Fiscais são
enganados na ATF

N

o dia 14 de março houve uma fiscalização
nas emrpesas ATA e ATF. Inicialmente, a
fiscalização seria realizada na empresa
ATF ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA., por algum motivo desconhecido, os fiscais se dirigiram
para a empresa ATA INDÚSTRIA MECÂNICA.
Segundo informações, enquanto a fiscalização trabalhava na ATA, alguns computadores foram retirados do escritório da empresa e “guardados” em um container que fica nas proximidades
da empresa.
Enganar os fiscais, a direção do sindicato, o
Ministério do Trabalho por algum tempo, os patrões até que conseguem.
Agora, enganar os trabalhadores que vivenciam todas essas manobras é impossível.
Acreditamos que um dia a revolta irá superar
o medo.
Aí sim, os trabalhadores terão a coragem de
exigir o que lhes é de direito.

EMALTO

Todas as denúncias
serão apuradas

E

ste foi o acordo que a Administração da
Empresa Emalto fez com a direção do
METASITA.
Após uma conversa, a Administração da empresa assumiu o compromisso de apurar todas
as denúncias que o METASITA fizer, antes das
mesmas irem para o Boletim Unificação.
Em todas as denúncias, a identidade do trabalhador é totalmente preservada.
O sigilo é absoluto!
Informamos que as denúncias serão encaminhadas imediatamente para a empresa.
Iremos aguardar por 10 dias para a empresa
apurar e resolver o problema.
Passados os 10 dias, caso o problema não
seja resolvido, os trabahadores deverão informar
para a direção do METASITA. A partir daí, iremos
publicar no nosso boletim e tomar as providências cabíveis.

Não jogue este informativo em via pública

Proposta a
ser votada na
assembleia

ATF / ATA

