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CAMPANHA SALARIAL 2015/2016 - SINDIMIVA

Trabalhadores/ras encerram
Campanha Salarial

M

ais uma
vitória de
todas as
trabalhadoras e trabalhadores metalúrgicos
das pequenas e
médias empresas
de Timóteo e Coronel Fabriciano!
Depois de 11 meses de Campanha
Salarial, desde a
entrega da Pauta
de Reivindicações
em setembro/2015
que estamos lutando em busca de
melhores condições de vida e de
trabalho.
Nesta campanha
tivemos um diferencial na reta final:
a grande maioria
dos companheiros
e companheiras
participaram da
Assembleia.
Taxa Negocial
Na assembleia
que aprovou a
Pauta de Reivindicações, que foi
encaminhada aos

Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras!
patrões, também
foi aprovado que
a Taxa Negocial
desta Campanha
Salarial, seria igual
ao valor descontado no ano passado de R$ 18,78
multiplicado pelo
mesmo índice em
que os salários fossem reajustados.
No nosso caso, 6%.
Portanto, R$
18,78 x 6% = R$
19,90.
Tivemos um
custo financeiro
com essa campanha muito alto
devido ao fato
da mesma ter se
arrastado tanto
tempo, inclusive,
com várias viagens
a Belo Horizonte, o
que desencadeou
em solicitações
de liberações de
diretores.
A principal
renda do sindicato
é a contribuição
dos trabalhadores.
Sem dinheiro, não
conseguimos fazer

nada dentro de
uma sociedade
capitalista.
Porém, sempre
respeitamos o direito do trabalhador que se nega
a contribuir com a
Taxa Negocial. O
horário para preencher, individualmente, a solicitação de oposição
ao desconto da
taxa é de 8h às
11h e 13h às 17h,
na secretaria do
Metasita. O prazo termina no dia
29/07/2016.

SORTEIO DOS
SMARTHPHONES
Durante toda a Campanha Salarial, foram
entregues a todos os
trabalhadores associados ao Metasita e que
participaram das assembleias, um cupom para
concorrerem ao sorteio
de 5 smarthphones.
Encerrada todas as
campanhas salariais,
na próxima reunião da
direção do Metasita estaremos marcando a data
do sorteio e convocando
os companheiros para
participarem.

REPRESENTATIVIDADE DOS TRABALHADORES DA TAKENTE

Metasitaficamaisforteetrabalhadores
irãoreceberasdiferençasdeAbono/PLR

A

gora é fato: os
trabalhadores da
empresa Takente
são representados pelo
Metasita!
Diante dessa decisão
judicial, começamos a
discutir sobre uma diferença entre os valores
pagos a título de PLR/
Abono, pela Convenção
Coletiva assinada entre
o Metasita e o Sindimiva; e, os valores pagos
pela empresa Takente.
Processo vitorioso
Ao final, ficou divido
em 12 (doze) grupos de

trabalhadores que irão
receber as diferenças.
Como os valores variam
e muitos com centavos
ao final, decidimos que
os trabalhadores deverão
informar à secretaria do
Metasita um número de
conta bancária para que
o depósito seja efetuado.
Em relação aos cinco
primeiros grupos, o valor
a ser recebido já está na
conta do Metasita. Pra
você saber qual grupo
você está procure o Sindicato Metasita ou, envie
um email para: secretariametasita@gmail.com

ou envie uma mensagem
de texto ou whatsapp
para: 9 9872-1825 . Ao
enviar um email para o
sindicato favor informar
o número da sua conta
bancária, agência, operação e banco.
Por decisão da justiça,
temos mais 5 (cinco)
datas para a
empresa efetuar o depósito
na conta do
Metasita, dos 7
(sete) grupos
restantes, que
vão de agosto
de 2016 a feve-

reiro de 2017.
Normalmente, entre
os dias 15 e 20 de cada
mês é que o valor estará
disponível.
A todos os trabalhadores e trabalhadoras
da Takente: SEJAM
BENVINDOS à FAMÍLIA!
METASITA!

D

esde o mês de
abril que o
trabalhador já
tem acesso ao depósito
do seu FGTS através
de um aplicativo com
download gratuito em
aparelhos de qualquer
sistema operacional.
A Caixa Econômica
Federal lançou esse
aplicativo para que o
trabalhador passe a ser
o fiscal da sua própria
conta. Essa será uma
forma adicional, uma
vez que, a instituição

irá manter o envio do
extrato em papel e por
mensagem celular.
Como acessar?
Para acessar é
necessário fazer um
cadastro no aplicativo.
Criar uma senha de
acesso e informar
o NIS (Número de
Identificação Social),
e o número do título
de eleitor. Esse número
pode ser encontrado
nos extratos do FGTS,
carteira de trabalho,
com o próprio patrão ou

nas agências da Caixa.
Fique esperto
Trabalhador e Trabalhadora, você pode
baixar o aplicativo de
várias formas: Baixe no

Google Play, ou no App
Store, ou no Windows
Store. Fique esperto,
agora ficou mais fácil
saber se seu patrão
deposita, regularmente,
seu FGTS.
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Trabalhador/a,acompanheosdepósitosdoseu
FGTS através do seu celular

