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TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!
CAMPANHA SALARIAL 2017/2018

Como andam as negociações
entre Metasita e Sindimiva

C

omo os companheiros
devem saber, o
Metasita não negocia
individualmente com
cada um dos donos de
empresa de Timóteo e Cel.
Fabriciano.
Os patrões se
juntaram e criaram um
sindicato para eles,
que é o Sindimiva.
Assim as negociações
são feitas entre o
Metasita que representa
os trabalhadores, e o
Sindimiva que representa
os patrões.
Já ocorreram 4
reuniões de negociação.
Nas 2 primeiras,
os patrões disseram
que devido às dúvidas
geradas com a “DEforma”
Trabalhista do governo
Temer, eles ainda não
tinham condições
de apresentar uma
contraproposta. Nós
também entendemos que
apesar do interesse claro
do Temer de dar condições
aos patrões de usar e
abusar dos trabalhadores
nos transformando
em mero acessório de
equipamentos, algumas
das mudanças que foram

feitas na CLT fere a
Constituição. Portanto é
ilegal, pois, a Constituição
é nossa lei maior.
Nas duas ocasiões
propusemos aos patrões,
que assim como está
ocorrendo em outras
negociações, que este
ano os debates sobre a
CCT – Convenção Coletiva
de Trabalho, fosse mais
limitado.
Porém, na 3ª reunião
os patrões apresentaram
para o debate, uma
lista das cláusulas da
Convenção Coletiva, que
eles concordavam em
renovar automaticamente,
deixando de fora 28
cláusulas para serem
debatidas.

4ª REUNIÃO
A 4ª reunião de
negociação ocorreu na
última terça-feira, 06,
na Aciati. O Metasita
entregou aos patrões
uma análise da proposta
feita por eles. Nela,
deixamos claro as
nossas concordâncias e
discordâncias em face ao
debate proposto por eles.
Existem cláusulas na
Convenção que realmente
podem sair sem provocar
prejuízo aos trabalhadores.
Porém, existem outras
como: cesta básica,
horas extras, abono,
etc. Entendemos que
precisamos de melhorá-las.

Nova rodada
dia 12/12,
às 16h30,
na Aciati.

PRÓXIMA RODADA
DE NEGOCIAÇÃO
A bola da vez agora
está com os patrões. Eles
irão analisar o material
feito por nós e na próxima
terça-feira, 12, voltaremos
a nos reunir.
ESTADO DE ALERTA
Entendemos que os
companheiros devem ficar
atentos e preparados.
Se houver a tentativa
do patrão de aproveitar
as brechas geradas pelo
governo Temer para tentar
tirar algum direito da
categoria, só nos restará
um caminho: PARAR A
FÁBRICA!

COM A
PALAVRA O
TRABALHADOR
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Conheça as propostas
TAKENTE de outras empresas

Gostaríamos de chamar
atenção para a negociação já
encerrada entre a FEM/CUT
(Federação dos Metalúrgicos
de Minas Gerais), à qual
o METASITA é filiado, e
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2) ARCELORMITTAL/JOÃO MONLEVADE
REAJUSTE: 1%
ABONO: R$100,00
BANCO DE HORAS
FÉRIAS: PARCELAMENTO 3 PERÍODOS, COM PAGAMENTO
DO RETORNO DE FÉRIAS APENAS NO ÚLTIMO.

,00

Compre, ajude o Metasita
e concorra a 02 prêmios: 1 Moto CG 160
Start e 1 bicicleta Aro 26 - 18 marchas

Sorteio dia 23/12/2017
pela loteria federal

ano passado sem grandes
alterações, devido as
inseguranças jurídicas
geradas pela “deforma”
trabalhista feita pelo
governo Temer.

1) USIMINAS/IPATINGA
Reajuste: 1,83%
Abono: R$1.500,00
Ganho Real: 0,17%

Estamos atentos!

R$

a FIEMG (Federação das
Indústrias de Minas Gerais),
à qual o Sindimiva é filiado.
Nesta negociação, os
patrões preferiram renovar
a Convenção assinada no

3) ARCELORMITTAL/TUBARÃO
REPOSIÇÃO DAS PERDAS
CARTÃO NATALINO: R$1.200,00
ABONO: R$700,00
FÉRIAS: PARCELAMENTO 3 PERÍODOS, CONFORME
ESCOLHA DO TRABALHADOR.
4) APERAM/TIMÓTEO
REAJUSTE: 1,83%
ABONO:
REAJUSTE A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO: ZERO
REAJUSTE A PARTIR DE 1º DE JANEIRO: R$300,00
HORAS EXTRAS: redução do adicional de 100% para
50% ou desistência da ação.
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Encaminhamos
à TAKENTE,
correspondência
cobrando providências
devido às várias
reclamações que temos
recebido da empresa,
depois que a mesma
ampliou seu processo de
produção, com um novo
galpão.
Normalmente,
aguardamos 10 dias
para que a empresa se
manifeste. No findar
desse prazo, se a
empresa não corrigir as
suas falhas, buscamos
outros mecanismos para
garantir que o direito
dos trabalhadores sejam
mantidos.
Não concordamos e
não vamos aceitar, que o
lucro do patrão aumente,
sacrificando ainda
mais os companheiros.

