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EXPEDIENTE

CAMPANHA SALARIAL 2015/2016

Rodada de conciliação no TRT
Nenhuma proposta foi feita 

Outras duas reuniões foram agendadas

Conforme convocação 
feita pelo Tribunal 
Regional do Trabalho, 

na última terça-feira o 
Metasita e o Sindimiva 
compareceram para a 1ª 
audiência de conciliação 

Desembargador o mesmo 
achou por bem agendar 
uma nova audiência para 
o dia 29 de junho às 14h 
no TRT/BH. Também ficou 
agendado que na próxima 
quinta-feira, dia 23, as 

feita com o vice presidente 
do TRT Desembargador 
Instrutor Dr. Ricardo 
Antônio.

Depois dos debates 
entre as partes e reunião 
em separado com o 

partes voltarão se reunir 
diretamente na sede da 
ACIATI/Timóteo.

Confira a Ata da 
audiência na íntegra 
ocorrida no Tribunal no 
verso do boletim.

AperAm fecha 
acordo e encerra 
Campanha Salarial
Em assembleia realizada 
no dia 08/06, os 
trabalhadores da Aperam 
decidiram por aprovar 
a proposta feita pelo 
Desembargador do TRT/
MG Dr. Ricardo Antônio 
encerrando, assim a 

Campanha Salarial.
Pela proposta o piso 
salarial teve um reajuste 
de 11,57% e os demais 
salários de 6%. Houve 
ainda, o pagamento de 
um abono de R$2.325,00.
JUNTOS SOMOS + FORTES!

+ UM ACORDO FECHADO
Trabalhadores continuam 
recebendo pagamento 
com atraso

TC MONTAGENS

Continuamos 
recebendo reclamações 
dos companheiros da TC 
Montagens por estarem 
recebendo pagamento em 
atraso e cesta básica.

Foi encaminhado 
ofício à TC Montagens 
solicitando 
esclarecimentos sobre 
o descumprimento das 
cláusulas da Convenção 
Coletiva de Trabalho como 
segue abaixo: 

a) Atraso no 
pagamento do 
adiantamento do salário 
de maio; (CLÁUSULA 

5ª - PAGAMENTO / 
ADIANTAMENTO DE 
SALÁRIO).

b) Atraso no 
pagamento do 
salário/maio pago 
em junho (CLÁUSULA 
6ª - ANTECIPAÇÕES 
SALARIAIS;

c)Atraso no 
pagamento da Cesta 
Básica CLÁUSULA 15ª 
- CESTA BÁSICA.

Até o fechamento 
desta edição a empresa 
não havia se manifestado.

Estamos de olho!
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Ata da reunião de conciliação entre Metasita e Sindimiva 
ocorrida no Tribunal Regional do Trabalho 

em Belo Horizonte dia 14/06/2016

MOLDAM
Com a palavra 
o trabalhadores

“A empresa está sempre 
atrasando o pagamento 
usando a desculpa da 
crise. Hoje é dia 10/06 e 
o adiantamento do mês 
passado, que deveria ter 
sido depositado em 20/05, 
ainda não foi pago. Também, 
o pagamento desse mês, 
do dia 05/06, ainda não 
caiu. Há 6 meses estamos 
nessa situação e sempre 
acumulando 2 depósitos 
em atraso. Mas isso não é o 
mais grave. O mais grave é 
que o Sicoob colocou uma 
faixa na porta da Empresa 
dizendo que ela vai ser 
leiloada. Já tem hora e 
data marcada para o leilão: 
18/06/2016, sábado, na 
parte da manhã (Não tenho 
certeza do horário). E está lá 
para todos que passarem ver, 
tanto na avenida em frente 
à Emalto, quanto na cerca 
da Empresa.  O problema 
todo é que ninguém dá uma 
posição sobre o assunto. A 
administração apenas diz 
que o leilão é só do terreno. 
Mas a Empresa não tem outro 
lote. E eles não fazem nada, 
não dão nenhuma satisfação 
para os trabalhadores. 
Fica a dúvida se vamos ser 
demitidos ou remanejados, e 
também a dúvida da garantia 
do pagamento dos nossos 
direitos.” 
 
METASITA
O Metasita está 
encaminhando medidas 
judiciais buscando 
defender os interesses 
dos trabalhadores. O 
nosso objetivo é proteger 
os trabalhadores contra 
qualquer pedido de falência/
concordata por parte da 
Moldam, dando prejuízo a 
companheirada.


