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Sem Censura
unificação

CAMPANHA SALARIAL 2015/2016

A companheirada vai 
decidir se aceita ou rejeita  

proposta de mediação

Hoje, dia 05, realizaremos assembleia para todos os companheiros cujo patrões 
se faz representar pelo Sindimiva. Confira locais e horários:

1. Sede do Metasita (Timirim - Timóteo): 13h, 15h30 e 17h30
2. Subsede Metasita (Giovanini - Coronel Fabriciano): 17h30
3. Quadra da Escola Haydee de Souza Abreu (Limoeiro - Timóteo): 17h30

Assembleia HOJE, 05/07

Hoje tem assembleia e todos os companheiros e companheiras 
que trabalham nas empresas cujo patrão se faz representar pelo 

SINDIMIVA estão convocados para decidir.

Na última rodada de media-
ção ocorrida no TRT/MG, o 
Desembargador Instrutor fez 

uma proposta de mediação. São os 
trabalhadores, reunidos em assem-
bleia, que têm o poder de aceitar 
ou rejeitar essa proposta. 

Para garantir a participação de to-
dos, serão três locais de assembleia: 
bairros Timirim e Limoeiro em Timóteo 
e bairro Giovanini em Timóteo. Não 
tem como ficar de fora!

Confira abaixo os locais e horários 
da assembleia:



SEDE: Av. Mon. Rafael, 155, Timirim/Timóteo MG: 3849-9100/9101 
SUBSEDE: Fabriciano: 3841-3909 SUBSEDE: Timóteo: 3847-5690   

  Site: www.metasita.org.br  E-mail:secretaria@metasita.org.br  Resp.:Diretoria  Tiragem: 1400 exemplares 
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Convênios Metasita
Descontos para associados ao Metasita:

Expediente

1) Reajuste: 6% (a partir de junho/16);
2) Cesta básica: 6% (a partir de junho/16);
3) Abono:
     • Empresa com até 20 trabalhadores:    R$400,00;
     • Empresa de 21 até 50 trabalhadores:  R$500,00;
     • Empresa acima de 50 trabalhadores:   R$600,00;
      - Pagamento na folha de pagamento de julho/2016 em caso de aprovação.
4) Manutenção das demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho.

Observação: Em relação ao piSO SALARiAL, conforme já amplamente divulgamos, 
todos os patrões tiveram que reajustar o piso no mês de janeiro conforme cláusula 
da Convenção Coletiva. 
Dessa forma a partir de 1º de janeiro/2016, os pisos serão os seguintes: 
a) Empresas com até 50 empregados:  R$968,00; 
b) Empresas de 51 a 100 empregados:  R$1.016,40; 
c) Empresas acima de 100 empregados: R$1.067,22.

Já são 8 meses de 
negociação. Não 
existe palavra que 

comova o patrão. A úni-
ca preocupação deles 
é o lucro, lucro e lucro. 

Diante disso, só restam 
duas alternativas: apro-
var a proposta ou irmos 
à luta para garantir 
nossos direitos. 

A mobilização e a 
greve são as armas 
que o trabalhador tem 
para conquistar os seus 
direitos!

Reveja a proposta feita pelo mediador:

O que vai ser 
decidido na 

assembleia de hoje? 

CAMPANHA SALARIAL SINDIMIVA 2015/2016

Em acordo feito 
entre o Sindicato 

Metasita e a Emalto, a 
empresa liberou de for-
ma integral, para pres-
tar serviço ao Sindicato 

Os companheiros JAPA (Paulo Alexandre) e PERIQUITO (Wanderson Basílio) 
reforçam o time de atuação nas pequenas e médias empresas

Metasita, nossos dire-
tores Paulo Alexandre 
e Wanderson Basílio, 
trabalhadores da Emal-
to Indústria e Emalto 
Estruturas, respectiva-

mente. 
O Metasita não terá 

nenhum custo com 
a liberação. Além de 
participar de todas as 
lutas, a tarefa central 

desses companheiros 
é reforçar a presença 
do Metasita junto às 
pequenas e médias 
empresas da nossa 
base. 

Cadê a 
resposta!? Calma, não vamos 

radicalizar...

Muitos de nossos 
associados ainda 

não sabem mas, além de 
convênio médico, também 
possuímos convênios com 
empresas que prestam 

variados serviços. Dentre 
elas, temos: autoescolas, 
lojas, academias, farmá-
cias, óticas, instituições de 
educação, etc.  

Os sócios podem ter até 

40% de desconto nestes 
convênios. Basta apresen-
tar a carteirinha do Meta-
sita ou, se for o caso, pegar 
autorização na secretaria 
do Metasita.

Estamos atualizando a 
relação de convênios para 
vocês terem acesso pelo site 
do Metasita. Enquanto 
isso, confira alguns de nos-
sos convênios firmados:


