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PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Se não conquistamos o que
merecemos, fomos muito
mais longe do que
os patrões queriam
Para avaliarmos
o resultado das
negociações não
podemos tomar
por base apenas
as conquistas que
não obtivemos.
Todos queremos
e merecemos um
acordo melhor.

M

as por outro
lado, temos que
analisar o objetivo
dos que estavam do outro
lado da mesa, os patrões.
Em nenhum momento
eles quiseram negociar.
Tentaram de todas as
formas nos empurrar um
acordo com um reajuste
de 4%, abaixo da inflação
e ainda sem incidir sobre
os demais valores que os
trabalhadores recebem:
Cesta Básica, PLR e Piso
Salarial.
A má vontade negocial
dos patrões foi tanta que
sequer compareceram a
reunião de mediação do
Ministério Público do
Trabalho. Tivemos que

entrar com o Dissídio
Coletivo no Tribunal
Regional do Trabalho em
Belo Horizonte.
Mesmo diante
da mediação da
Desembargadora do TRT,
os patrões insistiram na
sua proposta abaixo da
inflação.
Fomos perseverantes
e não desanimamos.
Seria mais fácil, se os
trabalhadores resolvessem
parar as fábricas, pois,
para amaciar o coração
do patrão basta parar a
produção.
Somente quando
os patrões viram que
estávamos dispostos
a irmos as últimas
consequências é que
voltaram atrás e
propuseram um reajuste
de 5,99%, retroativo a
novembro e incidindo
sobre a PLR, Cesta Básica
e Piso Salarial.
A diferença da
proposta inicial de 4%
para a proposta aprovada
em assembleia de
5,99% pode até parecer
pequena. Mas, estes 2% a

mais, vão incidir sobre os
salários que o trabalhador
vai receber o resto de
sua vida, inclusive sobre
sua aposentadoria. Faça
as contas que você vai
concordar que valeu a
pena lutar por ele.
Depois de tudo isto,
ainda tivemos que ouvir
de alguns trabalhadores
que não fizemos nada.
Neste caso, só podemos
pedir a DEUS que o
perdoe, pois ele não sabe
o que fala!

Pagamento
do retroativo
será junto
com a folha
de abril
Junto com o
fechamento da
Convenção Coletiva
ficou acertado que
o pagamento do
retroativo que os
trabalhadores têm
direito aconteceria no
pagamento do mês de
março. Porém, várias
contabilidades nos
procuraram dizendo
que não teriam
com processar este
pagamento em março,
devido a data da
aprovação do acordo.
Por este motivo
ficou acertado que as
empresas que ainda não
pagaram o retroativo
tem que fazê-lo agora
em abril.
Fiquem atentos
e em caso de
dúvidas comunique
imediatamente ao
METASITA (3849-9100)
e pelo site www.
metasita.org.br, link
FALA COMPANHEIRO.

Confira no verso como
ficaram os valores da
Cesta básica e do piso
e da PLR com a nova
Convenção Coletiva.

PROPOSTA APROVADA NA ASSEMBLEIA
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 (Duzentos e Noventa e Um Reais e
Quarenta e Sete Centavos);
b) Para cada estabelecimento com 21 a 50 (vinte e um a cinquenta) empregados: R$ 349,76 (Trezentos e Quarenta
e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos);
c) Para cada estabelecimento com mais de 50 (cinquenta) empregados: R$ 466,35 (Quatrocentos e Sessenta e Seis
Reais e Trinta e Cinco Centavos).
O PAGAMENTO DA PLR SERÁ EM 20/06 E 20/07/2013
CESTA BÁSICA: corrigir os valores pagos em 2012 pelo índice de 5,99%, ficando assim:
• Empresas com até 20 (vinte) empregados no valor mínimo de R$ 47,69 (Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Nove
Centavos);
• Empresas com 21 a 50 empregados no valor mínimo de R$ 76,31 (Setenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos);
• Empresas com mais de 51 empregados no valor mínimo de R$ 91,15 (Noventa e Um Reais e Quinze Centavos).
PISO SALARIAL: Os novos pisos ficarão assim:
• Empresas com até 20 (vinte) empregados: R$712,00
• Empresas de 21 (vinte e um) a 50 (cinquenta) empregados: R$727,00
• Empresas de 51 (cinquenta e um) a 100 (cem) empregados: R$764,00
• Empresas com mais de 100 (cem) empregados: R$795,00
PARÁGRAFO ÚNICO: O Piso Salarial deverá ser sempre 5% (cinco por cento) superior ao Salário Mínimo vigente.
FICAM MANTIDAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DA CONVENÇÃO COLETIVA

1º DE MAIO

ara comemorar
a vitória que os
trabalhadores tiveram
sobre a Aperam, em uma
Ação Judicial em 2011,
realizamos no dia 1º de
maio, Dia do Trabalhador,
uma confraternização dos
Metalúrgicos de Timóteo e
Cel Fabriciano.
Os trabalhadores
gostaram tanto que
pediram bis. Em
2012 repetimos a
confraternização.

CONFRATERNIZAÇÃO
DE 2013
Pertencer a classe
trabalhadora não é fácil.
Produzimos o lucro dos
patrões e não usufruímos
da riqueza.
De um tempo para cá,
os patrões ainda estão
querendo mudar o sentido
do 1º de maio.
Querem mudar o nome
de “Dia do Trabalhador”
para “Dia do Trabalho”.
Pensando na peleja

que travamos todo dia,
a direção do METASITA
decidiu por realizar mais
uma confraternização da
classe trabalhadora no dia
1º de maio.
Participação
No dia do trabalhador
vamos fazer um
churrasquinho.
Para participar o
companheiro associado
deve ligar para a Secretaria
do Sindicato no telefone

3849-9106 e confirmar sua
presença.
Para que possamos
garantir que não falte nada
confirme sua presença.
O local da
confraternização será na
sede do METASITA de 9h às
17h, no Bairro Timirim.
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