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CAMPANHA SALARIAL 2015/2016

Reunião de mediação

Sindicato dos Trabalhadores X Sindicato Patronal
Procuradora do Trabalho da SRTE/MG apresenta proposta de
mediação para fechamento da Convenção Coletiva de Trabalho
Na última segundafeira, 15/02/2016,
na Superintendência
Regional do Trabalho
e Emprego, SRTE/MG
ocorreu a 2ª reunião
entre representantes
dos trabalhadores
- Metasita e
representantes dos
patrões – Sindimiva.

F

oi comunicado à
Mediadora que a
proposta apresentada
pelo Sindimiva na 1ª
reunião de mediação

foi rejeitada pelos
trabalhadores. Na reunião
direta que ocorreu entre as
partes no dia 01/02/2016,
o Metasita apresentou
uma contraproposta
aos patrões de reajuste
de 10,33% retroativo a
1º de novembro/2015
com aplicação desse
mesmo percentual sobre
todas as verbas salariais
dos trabalhadores
inclusive cesta básica.
Informamos ainda, que
em correspondência
enviada ao Metasita no dia
05/02/2016 o Sindimiva

comunicou a rejeição da
nossa contraproposta.
As negociações não
avançaram!
Após ouvir as partes em
separado, a mediadora
Alessandra Parreiras
apresentou uma
alternativa visando a
celebração da Convenção

Coletiva. Primeiro, a
patronal vai avaliar a
proposta apresentada pela
mediadora.
Em caso de aceitação
da proposta pelos
patrões, a mesma será
levada à apreciação
dos trabalhadores em
assembleia.

Conheça a proposta
apresentada pela
mediadora da SRTE:
• Correção salarial 5,2% a partir de 01/11/2015;
• Correção salarial 2,4% a partir de 01/03/2016; e
• Correção salarial 2,4% a partir de 01/07/2016;
• Correção da Cesta Básica: 10% a partir de
01/03/2016;
• PLR: mesmo valor recebido pelo trabalhador em
2015, ou seja, sem correção.
• Manutenção das demais cláusulas da Convenção
Coletiva de Trabalho.

USIMINAS/IPATINGA

Problemas da Usiminas foram provocados
pelos gestores e não pelos trabalhadores
Está sendo comum os patrões utilizarem os problemas da Usiminas para tentar
justificar as propostas indecentes que apresentaram.

B

asta o trabalhador
interessado ler
as notícias da
imprensa, local e mineira,
que compreenderão que
os problemas financeiros
apresentados pela
Usiminas são devidos à
disputa entre os grupos
controladores da mesma.
Conforme estampa a
matéria de capa do jornal
O Tempo (15/02/2016),
o presidente da Codemig
Marco Antônio Castelo
Branco, diz que: “
a crise da empresa

passa diretamente pela
briga entre os grupos
controladores – Nippon e
Ternium”. Na matéria que
se encontra no caderno
de Economia do jornal O
Tempo (Pág. 08), Castello
Branco afirma: “mas é
surpreendente ver uma
empresa tão importante
totalmente imobilizada,
sem conseguir andar
porque os acionistas não
querem ceder”.
Em outra matéria o jornal
explica que a situação
da Usiminas começou a
ficar mais delicada desde

setembro/2014, quando
o então presidente Julián
Eguren e outros dois
executivos do grupo Italo
– argentino Ternium
foram destituídos por
recebimento de um bônus
considerado irregular pelo
Conselho de Administração
da empresa.
CONCLUSÃO
Os patrões se esbaldam,
fazem besteira e
agora querem que os
trabalhadores paguem a
conta. É ruim hein?!!!

AÇÃO - EMALTO
ção coletiva em
face das empresas
Emalto Estruturas
e Emalto Indústrias
pleiteando horas extras

EXPEDIENTE

semanais em razão da
extrapolação da escala
de 40 horas semanais
prevista na CCT.
O processo foi

distribuído para a 3ª
Vara do Trabalho de
Coronel Fabriciano,
recebeu o nº. 001018559.2016.5.03.0089 e tem

audiência agendada para
a data de 22/06/2016,
às 08h05min, no Fórum
da Justiça do Trabalho
em Coronel Fabriciano.
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A

Horas extras semanais em razão da extrapolação
da escala de 40 horas semanais
prevista na Convenção Coletiva de Trabalho

