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A

Depois de muita conversa,
enfim uma proposta

direção do METASITA negocia no mês
de novembro, 05
Acordos Coletivos. Em 04,
chegamos a um acordo em
mesa de negociação, e que
foi levado à aprovação dos
trabalhadores em assembleia.
Mas com o Sindimiva
(Sindicato que representa
os patrões), não temos tido
êxito. Os donos das empresas só querem saber de aumentar o seu patrimônio. A
conquista do lucro justifica
todos seus atos.
O que tá pegando?
Os patrões não estão
querendo reajustar o valor
da PLR e da cesta básica.
Chegaram a dizer que fornecem alimentação para os
trabalhadores, e por isto,
não justifica reajustar a
Cesta Básica.
Um absurdo!
De onde vem o dinheiro
para os galpões cada vez
maiores? Para os terrenos
que ampliam as fábricas?
Para os equipamentos cada
vez mais modernos? Isto é
o que vemos. Imagina as
contas bancárias? Toda essa
riqueza é fruto da exploração dos trabalhadores, que
penam para fazer um “puxadinho” em suas casas.

Dissídio Coletivo
Tivemos que entrar
com o Dissídio Coletivo,
pois os patrões só fizeram
uma proposta para renovar a Convenção Coletiva:
reajustar os salários pelo
INPC, 6,34%.
Na 1ª reunião de mediação compareceu apenas
o presidente do Sindimiva,
Carlos Afonso, dono da
Ramac. Não houve acordo.
Nova reunião no TRT e desta vez só compareceu um
dos sócios da Thermom, Sr.
Villegaignon Lage.
O desinteresse é tão
grande pelas questões dos
trabalhadores que nem dão
o ar da graça, até mesmo
no Tribunal.
Porém, na 2ª reunião
no TRT ficou definido que
as partes deveriam se reunir no Vale do Aço. Também foi agendada nova
audiência no TRT para o
dia 11/03, quarta-feira.

Reajuste salário: INPC 6,34% retroativo a 01/11/2014

nova reunião
nova proposta
Ontem, terça-feira, ocorreu nova reunião entre o
METASITA e representantes
do Sindimiva. Desta vez,
depois de muito debate foi
apresentada uma proposta
a ser levada à apreciação
dos trabalhadores, vejamos:

De 1º de novembro a 31 de dezembro/2014:
•Empresas com até 50 empregados: R$846,62;
•Empresas de 51 a 100 empregados: R$889,40;
•Empresas acima de 100 empregados: R$933,87.

Cesta básica

-> Os novos valores da cesta básica passam a valer a
partir de 01/03/2015.
•Empresas com até 50 funcionários: de R$80,56 para R$85,67;
•Empresas de 51 a 80 funcionários:de R$96,23 para 102,33;
•Empresas com 81 funcionários acima passa de R$96,23
para R$120,00;

PLR

Os novos valores da PLR são:
• Empresas com até 20 empregados: de R$307,73 para
R$320,04. Divido em 2 parcelas;
• Empresas de 21 a 50 empregados: de R$369,27 para
R$384,04. Divido em 2 parcelas;
• Empresas acima de 50 empregados: de R$492,37 para
R$512,06. Divido em 2 parcelas.
-> O pagamento será em 02 parcelas iguais .
1ª parcela: 5º dia útil em abril;
2ª parcela: 5º dia útil em julho.
Os novos

pisos salariais são os seguintes:

A partir de 1º de janeiro os pisos são os seguintes:
•Empresas com até 50 empregados: R$866,80;
•Empresas de 51 a 100 empregados: R$910,14;
•Empresas acima de 100 empregados: R$955,65.

Assembleia
para os trabalhadores das
pequenas e médias empresas.

Os trabalhadores irão deliberar se aceitam ou
não a proposta.
A coleta de votos nas portas das fábricas
ocorrerá na próxima terça-feira, (10/03).
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS, METALÚRGICAS, MECÂNICAS,
DE MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL ELETRÔNICO, DESENHOS/PROJETOS E DE INFORMÁTICA DE
TIMÓTEO, MARLIÉRIA, JAGUARAÇU, ANTÔNIO DIAS, SÃO JOSÉ DO GOIABAL, DIONÍSIO, PINGO
D'ÁGUA,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - RETIFICAÇÃO
ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO
A Comissão Eleitoral composta conforme artigo 50 do Estatuto Social da entidade, que coordena o processo eleitoral
das eleições sindicais que serão realizadas nos dias 19 e 20
de março de 2015, nos termos do artigo 63, inciso VIII, do
Estatuto Social, retifica o edital de convocação das eleições publicado no dia 25/01/2015, exclusivamente quanto
ao horário de término da coleta de votos, ficando assim
redigido: “Pelo presente Aviso Resumido de Edital, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS, METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE MATERIAL ELÉTRICO,
MATERIAL ELETRÔNICO, DESENHOS/PROJETOS E DE INFORMÁTICA DE TIMÓTEO, MARLIÉRIA, JAGUARAÇU, ANTÔNIO
DIAS, SÃO JOSÉ DO GOIABAL, DIONÍSIO, PINGO D’ÁGUA,
CÓRREGO NOVO E CORONEL FABRICIANO - METASITA, faz
saber que nos dias DEZENOVE (19) E VINTE (20) de março
de 2015, na sede e sub-sede desta Entidade, através de
mesas coletoras fixas e/ou itinerantes que funcionarão nas
portarias das empresas da base territorial, a critério da Comissão Eleitoral, no horário de 06:00 às 18:00 horas, serão
realizadas eleições para composição dos órgãos de administração deste Sindicato – CONSELHO DELIBERATIVO – para o
próximo quadriênio 2015/2019. Fica aberto o prazo de 03
(três) dias para o registro das chapas, contados a partir da
publicação do aviso resumido deste edital, em jornal de circulação regional. O requerimento e a ficha de qualificação
de cada candidato, em três vias, acompanhados de todos
os documentos exigidos para o registro, serão dirigidos à
Comissão Executiva da Entidade, podendo o requerimento
ser assinado por qualquer dos candidatos integrantes da
chapa. No prazo de registro, a chapa que se inscrever deverá, também, indicar o seu representante para compor a
Comissão Eleitoral. A secretaria da Entidade, localizada na
Avenida Monsenhor Rafael, nº 155, Bairro Timirim, Timóteo-MG, funcionará no período de registro de chapas, no
horário de 08:00 às 11:30 horas e de 13:30 às 17:30 horas,
nela se encontrando, no referido horário, pessoa habilitada
para o fornecimento de informações relativas ao processo
eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do
respectivo recibo de entrega do material. As eleições serão
conduzidas e organizadas nos termos do Estatuto Social do
Sindicato.”
Timóteo, 01 de março de 2015.
COMISSÃO ELEITORAL

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

Na sexta-feira (06/03), às 17h30
realizaremos reuniões com os trabalhadores
na sede do Metasita no bairro Timirim, na
Igreja católica do bairro Recanto Verde, e, na
sub-sede em Cel. Fabriciano para explicarmos
a proposta e o processo negocial.
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REUNIÃO
com os trabalhadores

