Sem Censura

unificação

Informativo do METASITA para os trabalhadores Metalúrgicos das Pequenas e Médias Empresas de Timóteo e Cel. Fabriciano - Nº 136 - 14/11/2014

Campanha salarial
A categoria já sabe.
Sem participação.
Sem conquistas!

Sindimiva fez proposta
Trabalhadores vão decidir
se aceitam ou não
E
m reunião de
negociação ocorrida
na última terçafeira, na sede da Aciati, o
Sindimiva – Sindicato que
representa as empresas do
ramo metalúrgico do Vale
do Aço - apresentou sua 1ª
proposta para renovação
da Convenção Coletiva
de Trabalho: Reajuste
Salarial de 6,34% e mais
nada.
Rejeitar a proposta

Lógico que esta proposta
tem que ser rejeitada,
porque o índice de 6,34%
não incide sobre os demais
direitos dos trabalhadores
como Cesta Básica, Piso
Salarial, PLR etc.
Mas são os
trabalhadores que irão
decidir.
Assembleia
Na próxima terça-feira,
dia 18/11, estaremos
nas fábricas de nossa

base colhendo os votos
da companheirada sobre
a proposta feita pelo
Sindimiva.
Os companheiros já
estão acostumados com
esse procedimento. O voto
é secreto e a vontade dos
trabalhadores é soberana.
Coleta de votos
Na terça-feira, teremos
urnas coletando votos nos
horários de entrada, saída
e refeição nas portas das

empresas. No intervalo, as
urnas ficarão nas subsedes
de Cel. Fabriciano e do
Limoeiro e também na sede
do METASITA, no Timirim.
Emalto
Como as negociações
com a Emalto estão
ocorrendo diretamente
não iremos coletar votos
dos seus trabalhadores.
Quando a Empresa fizer sua
proposta, a companheirada
será convocada.

ASSEMBLEIA
Dia: 18/11 (terça-feira)
Local: portarias das empresas

FEM x FIEMG
A negociação entre a
FEM– Federação Estadual
dos Metalúrgicos e a FIEMG
– Federação das Indústrias
de Minas Gerais vem
ocorrendo há cerca de 2
meses e a última proposta
que está sendo levada a
votação dos trabalhadores
é a seguinte:
1)Abono único e
especial
Para empresas que não tem
PLR = R$ 550,00. Sendo

duas parcelas de R$275,00
em janeiro de 2015 e
R$275,00 em fevereiro de
2015 (Correção de 7%).
2)Para complementar os
índices de reajustes:
Reajuste Salarial:
Para empresas com até
50 empregados – 6,8% a
partir de 1º de outubro
(0,20% de aumento real).
Para salários acima de
R$6.224,00 parcela fixa de
R$423,30.
Para empresas acima de

50 empregados – 7% a
partir de 1º de outubro.
(0,38% de aumento real).
Para salários acima de R$
6.224,00 parcela fixa de R$
435,70.

ArcelorMittal
João Monlevade
Reajuste: Igual 6%.
inferior a inflação que é
6,59%.
Abono: R$900,00
Piso: R$1.522,00
Esta proposta foi rejeitada
em mesa.

Julgamento no TST coloca
aposentadoria especial em risco
Uma lei de 1998, lei nº 9.732, isenta as
empresas que fornecem EPI (Equipamentos
de Proteção Individual) do pagamento de
uma alíquota de 6% para cada trabalhador
que labora em área insalubre. É este
dinheiro que paga a aposentadoria especial
desses trabalhadores.
Com a ausência do pagamento o INSS
tem questionado na justiça o direito dos
trabalhadores aposentarem com redução de
tempo, no nosso caso ao invés de 35 anos,
esses trabalhadores aposentam com 25 anos
de trabalho.
Uma desta ações está sendo julgada no
Supremo Tribunal Federal. O Juiz relator da
Ação, Luiz Fux deu ganho de causa ao INSS
acabando com a Aposentaria Especial para
os trabalhadores que recebem o EPI.
Até agora apenas um juíz proferiu seu voto.

Diante da ameaça que pode prejudicar
milhões de trabalhadores no Brasil
inteiro estamos ampliando a mobilização
para não deixarmos isto acontecer.
Já fizemos uma assembleia na sede
do METASITA, e estamos fazendo um
cadastro dos trabalhadores que estão
sob o risco de perder a aposentadoria
especial, mesmo os que já se encontram
aposentados.
Na próxima quarta-feira, dia 19, às 18
horas faremos nova reunião na sede
do METASITA para podermos determinar
os próximos passos da nossa luta contra
mais esse crime contra os trabalhadores.
Voce também está convocado para
participar. A não ser que queira trabalhar
mais 10 anos além do tempo para se
aposentar.

SUBSEDE METASITA - BAIRRO LIMOEIRO
Você sabia que na nossa subsede do
Limoeiro você pode marcar consulta com:
Clínico Geral e Cardiologista (Dr. José
Fernando), Ginecologista (Dra. Márcia).
Também temos na subsede Tratamento
Odontológico/Ortodontia com o Dr.
Thiago.

Os preços do atendimento médico
são extremamente vantajosos para os
associados.
Informações: 3847-5690
E-mail: secretaria@metasita.org.br

EMFER
COM A PALAVRA O
TRABALHADOR
“Pela segunda vez
este ano a Emfer esta
reajustando o valor
da refeição. No início
do ano tivemos pagar
mais caro e agora
colocaram no quadro
que em novembro a
refeição terá reajuste
de 10%. A campanha
salarial demora uma
vida inteira. As
empresas demoram a
fazer uma proposta
e mais para tirar do
nosso bolso e na
hora”.

EXPEDIENTE
METASITA Sindicato
dos Trabalhadores
Metalúrgicos de Timóteo
e Coronel Fabriciano
SEDE: Av. Mon. Rafael, 155,
Timirim/Timóteo/MG
Tel: 3849-9100 / 9101
SUBSEDE: Fabriciano
Tel: 3841-3909
SUBSEDE: Timóteo - Tel: 3847-5690
Site: www.metasita.org.br
E-mail:secretaria@metasita.org.br
Resp.:Diretoria do METASITA
Tiragem: 1500 exemplares

SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Como andam as negociações
em Minas Gerais

