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Sem Censura
unificação

CAMPANHA SALARIAL 2014/2015

17h30- sede do Metasita/tiMiriM 
aV: MoNseNHor raFaeL, 155 - tiMiriM/tiMÓteo

17h30- sUBsede/CeL. FaBriCiaNo
aV: MaGaLHÃes piNto, 1261 - GioVaNNiNi/CeL. FaBriCiaNo 

(ao Lado do Bar do LUCiaNo) 

17h30-iGreja CatÓLiCa do Bairro 
             reCaNto Verde/tiMÓteo

rUa aNGiCo, Nº. 800, Bairro reCaNto Verde, tiMÓteoh
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EMALTO
ThERMON

13h,
15h30
E 18h

NA sEdE dO METAsiTA

Vamos definir nossas reivindicações

horários e locais:

Emalto, Thermon, Tessin, ATF, Açovale, 

Moldan, Dieletric, Dunox, Difer, Emfer, 

Valvifer, Germil,  Rodarte, 

Tudo Eletro, Ramac e demais empresas.

Um trabalhador, 
desses 
preguiçosos, 

acostumado a 
encostar nos outros... 
afirmou que não vai 

“Se um ganha, todos ganham. 
Mas, o que vamos ganhar depende de quantos irão participar!”

participar da campanha 
salarial. Segundo ele, 
o que for conquistado 
pelos trabalhadores 
que participam, será 
estendido a ele, que 

prefere ir para casa ver 
as novelas. 

Infelizmente é 
verdade. Mas o que 
esse alienado finge 

não saber é que: 

Emalto, Thermon, Tessin, ATF, Açovale, Moldan, 
Dieletric, Dunox, Difer, Emfer, Valvifer, Germil, 

Rodarte, Tudo Eletro, Ramac 
e demais empresas.
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PLR - EMALTO Fique por 
dentro da 
Convenção 
Coletiva de 
Trabalho
CLÁUSULA 13ª 
FORNECIMENTO 
DE LANCHES 
As empresas obrigam-
se a fornecer lanche 
gratuito aos seus 
empregados para 
prestação de serviços 
extraordinários 
além da jornada normal, 
desde que a prestação 
ocorra por período 
superior a 02 (duas) 
horas.

CLÁUSULA 31ª  
UNIFORME 
Ficam obrigadas as 
empresas a fornecerem, 
gratuitamente, a seus 
empregados, até 02 
(Dois) uniformes de 
trabalho por 
ano, quando o 
uso destes for 
por elas exigido. 
Excepcionalmente em 
funções especiais, este 
número poderá ser 
elevado 
até 03 (Três), por ano.

PARÁGRAFO ÚNICO: 
Sendo fornecido pelas 
empresas, o uso do 
uniforme de trabalho 
será obrigatório e o 
empregado 
responsabilizar-se-á:
 
Por estragos, danos ou 
extravios dolosos, salvo 
o uso normal;
Pela manutenção 
do uniforme em 
condições de higiene e 
apresentação.
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Reunião de PLR discute 
assiduidade
Em reunião realizada 

na terça-feira, 26, 
para discutir sobre a 

PLR para os trabalhadores 
da Emalto, o principal 
ponto discutido foi sobre 
assiduidade como uma das 
metas do programa a ser 
acordado. 

Segundo a empresa, 
alguns trabalhadores 
solicitam saída antecipada, 
o que seria motivo para 
reduzir a pontuação e 

consequentemente, o valor 
da PLR. 

Informamos que a 
saída justificada é uma 
prerrogativa da empresa, 
e não concordamos que a 
mesma seja um fator que 
prejudique o trabalhador. 

Quanto à forma de 
pagamento, na próxima 
reunião será discutido, 
levando em consideração 
as definições das metas 
a serem alcançadas, e a 

escala de pontuação e 
valor.                        

Nova reunião ficou 
agendada para o dia 02 de 
setembro, próxima terça-
feira, às 8 horas. 

Cesta Básica
Outro ponto discutido foi 
sobre o processo da cesta básica
No último informativo 
Sem Censura Unificação 
já afirmamos que não 
aceitaremos que nenhum 
trabalhador fique no 

prejuízo. Para resolver 
essa questão, haverá uma 
reunião entre o jurídico 
do Metasita e o da Emalto. 
Assim que ocorrer a 

reunião informaremos 
como ficou o acordo. 
Caso não haja consenso, 
deixemos que a justiça 
decida.
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