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CAMPANHA SALARIAL 2015/2016

Trabalhadores
participam e rejeitam
proposta do Sindimiva
Plantar é uma arte. É semear a semente, regá-la, capinar, escorar e
cuidar, para só depois, às vezes muito tempo depois, fazer a colheita.

E

stamos colhendo. A
assembleia realizada
na quinta-feira
(28/02/2016) para os
trabalhadores poderem
deliberar se, rejeitavam
ou aprovavam a proposta
feita pelo Sindimiva, para
renovação da Convenção
Coletiva contou com
a presença de 189
trabalhadores das diversas
fábricas da base.
Foi bonito ver
companheiros que
trabalham na Emalto,
Tessim, Golden Inox,
Ramac, Emfer, ATF/ATA,
Dieletric entre outras
empresas reunidos no
mesmo espaço. Unidos
sob a mesma bandeira. O
nosso boletim tem o nome
de Unificação exatamente
por isso. Não importa a
cor do nosso uniforme,
o nome da firma em que
trabalhamos.

Uma coisa nos
unifica: Somos
todos trabalhadores!
Pertencemos todos à
classe trabalhadora,
e, somos igualmente
explorados pelo capital.
Pelos patrões!
PROPOSTA REJEITADA
Feita a votação da
proposta, a grande maioria
dos companheiros rejeitaram
a proposta do Sindimiva.
Foram 185 votos decidindo
que as negociações têm
que continuar e apenas 04
aprovando a proposta dos
patrões.
Na urna, todos os votos
são iguais. Não se
identifica quem votou em
que. De que empresa o
voto é. É a democracia!
São os trabalhadores
livremente decidindo o
rumo da campanha salarial
que afeta a todos.

Nova rodada
de negociação
Na segunda-feira, dia 01/02/2016 tivemos nova
reunião com a direção do Sindimiva. O resultado
da assembleia que já havia sido comunicada aos
patrões, por via de correspondência enviada na
sexta-feira (29/01/2016), foi reafirmado.
Esclarecemos aos patrões: nenhuma proposta que
não reponha as perdas dos trabalhadores (INPC
10,33%) e que não incida sobre cesta básica e PLR,
dificilmente será aprovada pelos trabalhadores.
Reivindicamos a continuidade das negociações
ainda nessa semana. Porém, nenhuma reunião foi
agendada. Por isso, voltaremos a nos encontrar com
os patrões no dia 15/02/2016, primeira segundafeira após o carnaval, na Superintendência Regional
do Trabalho, para dar continuidade no processo
negocial.

JUNTOS SOMOS + FORTES! JUNTOS SOMOS + FORTES! JUNTOS SOMOS + FORTES!

Nosso posicionamento em relação
às demissões na Emalto

Trabalhadores podem contar com
escritório de advocacia do Metasita em
Cel. Fabriciano
Está funcionando na Salina,
05, bairro Belvedere, Cel.
Fabriciano (enfrente a
Justiça do Trabalho), fone
3667-2558, o escritório de
advocacia do Metasita.
Os companheiros que
precisarem de recorrerem a

justiça e que moram em Cel.
Fabriciano já não precisam vir
a Timóteo.
Para os companheiros sócios
do Sindicato todas as ações
trabalhistas são gratuitas. Se
for na área civil terá direito a
um generoso desconto.

Mais informações: 3667-2558
www.sergioandradeadvogados.com.br
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