
Há mais, muito mais, para o 
Natal do que luz de vela e alegria; 

É o espírito de doce amizade que bri-
lha todo o ano. É consideração e bon-
dade, é a esperança renascida nova-
mente, para paz, para entendimento, 
e para benevolência dos homens.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Sindimiva não negocia e Metasita 
entra com Dissídio Coletivo

Após a Assem-
bleia em que os 
trabalhadores 

das pequenas e médias 
empresas instaladas em 
Timóteo e Coronel Fabri-
cano decidirem, através 
de escrutínio secreto, 
que não aceitam a con-
traproposta apresentada 
pelo Sindimiva (Sindi-
cato Patronal), tenta-
mos dar continuidade 
ao processo negocial 
da Campanha Salarial 
2014/2015.
     Porém, ao voltarmos 
à mesa de negociação, 
os representantes do 
Sindimiva, Srs. Alexan-
dre Torquetti Junior 
(Emalto); Carlos Afonso 
de Carvalho (Ramac); 
Ivanei Soares (Valvifer); 

Villegaignon (Thermon); 
Rosélio de Miranda 
(Açovale); José Mendes 
Filho (Unitra); e Sra. 
Marcília Moreira Silva 
(Sindimiva), declararam 
o fim das negociações, 
uma vez que, não apre-
sentaram outra contra-
proposta para ser levada 
aos trabalhadores.
     Diante da decisão 
patronal, buscamos 
uma mediação junto ao 
Ministério Público do 
Trabalho, em Coronel 
Fabriciano.
     A mediação ocorreu 
no dia 12/12/14. Porém, 
os patrões não compare-
ceram!
     Não nos restou outra 
alternativa a não ser 
entrar com o Dissídio 

Coletivo. 
     Agora é aguardar a 
convocação do Tribunal 
para que possamos nego-
ciar diante da presença 
de um Juiz ou Juíza.
     Aos trabalhadores 
cabe decidirem se vão 
aguardar de braços cru-
zados ou se vamos resol-

ver esse problema com 
nossas próprias mãos.
     Uma coisa é certa: 
Não dá pra aceitar os 
mandos e desmandos 
dos patrões que visam 
escravizar os trabalhado-
res em nome do aumen-
to exorbitante dos seus 
lucros. 
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MOLDAM 
COM A PALAVRA O TRABALHADOR

     Ontem, dia 18, 
enviamos um ofício 
para o responsável 
da empresa Moldam 
Fundição de Bronze 
Usinagem, relatando 
sobre algumas de-
núncias que temos 
recebido constante-
mente.
     Os relatos nos 
dão conta de que a 
empresa tem desres-
peitado os direitos 
dos trabalhadores 
previstos na Con-
venção Coletiva de 

Trabalho - CCT, e na 
Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT, 
o que é motivo para 
questionamento ju-
dicial e reclamação à 
Gerência Regional do 
Trabalho e Emprego.
     As informações 
são de que a Moldam 
têm praticado as 
seguintes irregulari-
dades:

1) CESTA BÁSICA: 
tem atrasado no 
pagamento da cesta 

básica; 

2) CONTRA-CHEQUE:  
os funcionários tem 
que assinar o contra 
cheque sem terem re-
cebido o pagamento;

3) SALÁRIO: Atraso 
de 02 meses no paga-
mento do salário;

Diante do exposto, 
solicitamos nova-
mente a regulariza-
ção dos benefícios 
dos trabalhadores em 

caráter retroativo, 
e, garantir o cum-
primento da CCT.
Aguardamos pa-
recer da empresa, 
e, se for o caso, 
colocamo-nos a 
disposição para 
agendamento de 
reunião para tra-
tarmos das recla-
mações. Adianta-
mos, inclusive, que 
cópia do ofício foi 
encaminhada para 
o Ministério Públi-
co do Trabalho.

• HARSCO METALS

COMO ANDAM AS NOSSAS NEGOCIAÇÕES

   As negociações da 
Campanha Salarial 
2014/2015 entre os 
Sindicatos Metasita, 
Sinttrocel e repre-
sentantes da Harsco 
Metals foram pratica-
mente suspensas até 
o dia 05 de janeiro de 
2015, quando teremos 
nova rodada de nego-
ciação.
   O argumento da em-
presa é que o contrato 
com a Aperam termina 
no dia 31 de dezembro 
de 2014, e, somente a 
partir desta data é que 
terão uma visão me-
lhor sobre o futuro da 
empresa.     

• LOMAE
   Já tivemos duas 
rodadas de negociação 
com a Lomae, e até o 
momento não há ne-
nhuma contraproposta 
da empresa.
   Para piorar as coi-
sas, por várias vezes 
tentamos fazer con-
tato com a empresa, 
visando a continuida-
de das negociações, e 
até o momento, não 
recebemos nenhum 
retorno.
   A omissão dos re-
presentantes da Lomae 
tem sido uma prática 
constante durante 
essa Campanha Sala-
rial 2014/2015.

• VAMSERVICE
   Os representantes da 
Vamservice informa-
ram-nos da impossibi-
lidade de reunirmos no 
dia 16/12, terça-feira, 
conforme solicitação 
do Metasita.
   No dia 17/12, on-
tem, a empresa co-
municou que a reto-
mada da negociação 
acontecerá no dia 
08/01/2015, às 15 
horas, garantindo a 
data-base até o dia 
15/01/2015. Espera-
mos que nessa reunião, 
a empresa apresente 
sua proposta para ser 
levada à análise dos 
trabalhadores.
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EXPEDIENTE

   O acordo de PLR da 
Sankyu prevê indica-
dores/metas a serem 
cumpridas para garan-
tir o pagamento da 2ª 
parcela, previsto para 
o dia 24/12/2014.  
   Faz parte do acordo 
que a empresa rea-
lize o treinamento e 
apresente esse plano 
de indicadores/metas 
para os trabalhadores 
como item de treina-
mento. Conforme soli-
citação do Metasita, a 
empresa informou que 
está fazendo apuração 
das metas e ainda não 
tem os valores defini-
dos para pagamento.

• SANKYU


