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CAMPANHA SALARIAL 2013/2014 - SINDIMIVA

Emalto

Sem
participação do
Sindicato, valor
pago a título de
PLR é igual a
abono
Ainda hoje
estaremos enviando uma
correspondência para
a Emalto informando
que o Metasita não
reconhece que o valor
de 80% do salário pago
aos trabalhadores quite
a PLR que a empresa
deve à companheirada.
Tanto a Convenção
quanto a Legislação
é bem clara, PLR tem
que ser negociada
com a participação do
Metasita. Nesse sentido,
estamos cobrando a
abertura do processo
negocial da PLR na
Emalto imediatamente
para evitar ações
judiciais.

PLR dos
demitidos

Se a Emalto estava
esperando o fechamento
da Convenção Coletiva
para pagar a PLR aos
demitidos, o pagamento
já pode ser feito. Não
existe mais desculpa.

Proposta patronal foi
aprovada por pouco
Na última quinta-feira,
realizamos o processo
de votação para os
trabalhadores deliberarem
pela aprovação ou rejeição

da proposta apresentada
pelos patrões, na audiência
de mediação ocorrida no
TRT/MG.
Foram 763 votantes. Deste

Thermon e Emalto
Se a votação fosse
apenas dos trabalhadores
da Thermon e da Emalto,
a proposta teria sido
rejeitada. Isso é um sinal
que os trabalhadores
não estão satisfeitos
com a política adotada
por estas empresas. Se a
proposta apresentada no
Tribunal trouxe avanços
para as empresas com
menor números de
funcionários, ao melhorar
a CESTA BÁSICA e o
PISO SALARIAL, para os
trabalhadores da Thermon
e da Emalto não houve
avanço nenhum, daí a
rejeição com muita razão.
Na Campanha Salarial
foi enviada pauta
específica para a Emalto e
a Thermon reivindicando
a negociação direta com
o Metasita, diferente
da Convenção com o
Sindimiva.
Os patrões não
aceitaram. Eles ganham ao

nivelar por baixo.
Seja feita a vontade da
maioria!
Democracia é assim. A
maioria decide.
Já foi comunicado ao
Sindimiva e ao Tribunal a
decisão dos trabalhadores
pela aprovação.
A direção do Sindicato
cabe representar.
Decidir é, e sempre
será, um direito e uma
responsabilidade dos
trabalhadores.
“Só quem calça a bota
sabe onde o calo dói”!
RETROATIVIDADE
Os trabalhadores têm
direito ao pagamento
retroativo tanto do
reajuste do salário
quanto da cesta básica
(novembro, dezembro, 13º
salário, janeiro, fevereiro).
Fiquem atentos e
denuncie ao Metasita se o
retroativo não for pago.

total, 393 (51,5%) aprovaram
a proposta apresentada e
outros 364 (47,7%) rejeitaram
a proposta. Houve ainda 6
votos em branco.

TAXA NEGOCIAL

Quando da aprovação da
pauta de reivindicação foi
aprovado o desconto da Taxa
Negocial a favor do Metasita
no valor de R$17,66 (valor
do ano passado R$16,73
corrigido por 5,58% o mesmo
percentual aplicado aos
salários).
O Metasita só tem
uma fonte de renda,
a contribuição dos
trabalhadores. Por
mais que a direção do
sindicato acredita nos
valores de solidariedade
e se comprometa com a
transformação da sociedade
não é possível pagar nossas
contas e o salário dos
funcionários com esses
valores. É preciso grana!
Como não aceitamos
dinheiro dos patrões temos
que buscar nossos recursos
junto aos trabalhadores.
Porém, se você é contrário
ao pagamento da Taxa
Negocial, deverá preencher
sua carta de oposição pessoal
e individualmente junto à
Secretaria do Metasita, na sede
do Timirim, no horário de 8h
às 11h e de 14h às 17h até o
dia 26/03/2014. O desconto
da taxa negocial ocorrerá na
folha de pagamento de abril.

Trabalhador, se o
seu rendimento
ultrapassa o valor
de R$25.661,70
ao ano, você é
obrigado a fazer
sua Declaração de
Imposto de renda.
O Metasita já está
atendendo seus
associados para
fazer Declaração de
Imposto de Renda.
Local:
Sede do Metasita,
Bairro: Timirim
Timóteo.

Thermon
Prometeu tem que cumprir

Q

uando da
transferência dos
trabalhadores da
Aperam para a Thermon,
o preposto da empresa,
em reunião com os
trabalhadores, prometeu
que eles receberiam um
retorno de férias de 30%
dos salários e ainda uma
PLR no mínimo igual a da
Emalto.
Mas até agora a
promessa feita não foi

cumprida.
Ano passado, um
dos donos da empresa
até esteve no sindicato
querendo mais informações
sobre as negociações
da PLR. Mas, nenhuma
negociação foi aberta.
Retorno de férias, ninguém
falou nada até agora.
Ninguém é obrigado a
prometer. Mas, se prometeu
tem que cumprir!

30%
Cadê meu
RETORNO DE
FÉRIAS?

ATF/ATA

Cadê a CESTA BÁSICA. O gato comeu?

S

egundo os
companheiros da
ATF/ATA já são duas
CESTAS BÁSICAS em atraso
e até a semana passada o
pagamento não havia sido
feito.
Há poucos meses,
os representantes da

ATF/ATA assinaram um
TAC (Termo de Ajuste de
Conduta) com o Ministério
Público do Trabalho se
comprometendo em não
atrasar mais pagamento
nenhum.
Sabíamos que ele não
seria cumprido. Mas, o

Ministério Público quis
assim...
Estamos novamente
acionando o Ministério
Público pedindo que
o mesmo exija o
cumprimento do TAC por
parte da ATF/ATA.

Horários:
De Segunda à Sextafeira nos horários de
8h às 11h e 13h às
17h30.
Não deixe para
última hora.
Providencie e
organize todos os
documentos.

Expediente

O prazo termina dia
30/04/2014
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