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Sem Censura
unificação

Tribunal 
marca 1ª audiência do 

Dissídio Coletivo

CAMPANHA SALARIAL 2015/2016

O Tribunal Regional do Trabalho convocou o Metasita e 
o Sindimiva para uma audiência no dia 14/06/2016 às 

9h30, em Belo Horizonte para discutir a continuidade das 
negociações da Campanha Salarial. A reunião faz parte do 

Dissídio Coletivo impetrado pelo Metasita.

Diferentemente das reuniões no Ministério do 
Trabalho, desta vez, os patrões não tem como se 
negarem a comparecer. Eles não são convidados 
para audiência. São convocados!
De nossa parte, estamos abertos a encontrar uma 
solução para esse impasse. Está quase chegando a 
hora da nova Campanha Salarial, e até o momento, 
não fechamos as negociações do ano passado.

Horas extras na Emalto
Continuamos recebendo 
reclamações dos 
companheiros da Emalto 
por não terem recebido 
horas extras feitas.
O medo da 
companheirada, é que, a 
empresa queira descontar 
nas horas extras, os dias 

que eles ficaram em casa.
Já informamos e deixamos 
claro: A Emalto encerrou 
as negociações de banco de 
horas, e por isso, nenhum 
acordo foi assinado. Dessa 
forma, nenhum desconto em 
hora extra pode ser realizado 
em nome de banco de horas.
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REFORMA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

LOMAE E CRC ENGENHARIA

Trabalhadores aprovam proposTa,
encerram a Campanha salarial e 
desistem da greve
Diante da frieza da 

Lomae/CRC de ini-
ciarem as negociações 
da Campanha Salarial, os 
trabalhadores decidiram dar 
um ultimato: ou a Empresa 
apresentava uma proposta, 
ou os trabalhadores iriam à 
greve!

Sob a ameaça da greve 
as negociações iniciaram.

Em assembleia realizada 
na última terça-feira, 17, 
os trabalhadores decidiram 

pela aprovação da proposta 
apresentada pela Empresa.

Veja a proposta apre-
sentada e aprovada pelos 
trabalhadores:
1) REAJUSTE de 8% retroa-
tivo a novembro/2015. 2) 
Abono de R$900,00. Sendo 
que tanto o abono quanto 
o retroativo serão pagos 
em duas parcelas no mês de 
junho e julho. Houve tam-
bém melhorias no Plano de 
Saúde e na Cesta Básica.

Sócios do Metasita têm 15%, 20%, 40% de desconto:
...é só apresentar a carteirinha!

CUT se recusa discutir Reforma Trabalhista 
e da Previdência com o governo Temer

Por: Carlos Magno  
Presidente CUT Vale do Aço

Mal tomou posse de 
forma provisória, o presi-
dente “golpista” convocou 
as centrais sindicais para 
discutir uma Reforma da 
Previdência, onde basi-
camente, querem criar 
uma idade mínima, para 
concessão das aposenta-
dorias, no caso específico 

homem 65 anos de idade, 
e mulher, 63 anos.

Outro pacote de malda-
de do governo “ilegítimo, 
golpista e patronal” diz 
respeito a uma proposta 
referente ao piso salarial 
pago pela Previdência. 
A proposta apresentada 
vem com o discurso de 
desvincular o benefício do 
menor salário previdenciá-
rio. A novidade do retro-

cesso se apresenta a título 
de pagamento inferior ao 
valor do salário mínimo 
nacional.

Quanto à Reforma 
Trabalhista, aos patrões 
é ofertado todo o tipo de 
festa para continuar a 
exploração dos trabalha-
dores, por exemplo: acabar 
com férias, 13º salário, 
licença maternidade, 1/3 
de férias, etc. 

O objetivo é promover 
um processo de negocia-
ção entre os sindicatos e 
as empresas, para retirar 
conquistas asseguradas na 
CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho). 

O governo Temer tem 
a lógica de retirar direitos 
históricos da classe traba-
lhadora para fortalecer e 
enriquecer ainda mais os 
patrões.


