
Trabalhadores na MUnIZ, CIda e VIGa aproVaraM a GreVe

 Companheiros/as
 Os metalúrgicos nas empresas 
Muniz, Viga e Cida novamente mostraram 
que estão firmes com o Sindicato na luta 
por aumento salarial e mais direitos. 
 Na assembleia realizada ontem, 
dia 18/03, pelo Sindicato, nas portarias 
das empresas, os trabalhadores votaram 
por ampla maioria pela greve.
 Na semana passada, o SINDIMIVA, 
sindicato que representa as empresas, 
tentou emperrar as negociações 
afirmando que não faria outra proposta 
mesmo após a rejeição dos trabalhadores 
ao reajuste proposto pelas empresas.
 

OS TRABALHADORES DECIDIRAM: 
AGORA É GREVE. PARA AVANÇAR EM 

NOSSAS REIVINDICAÇÕES VAMOS 
PARAR A PRODUÇÃO

  As empresas já estão sendo 
notificadas do resultado da assembleia 
e dentro de 48h (prazo legal), se não 
houver nova proposta que atenda as 
nossas reivindicações, podemos entrar 
em GREVE a qualquer momento!

 Agora, mais do que nunca, é 
importante que todos os trabalhadores 
participem e se mantenham unidos de 
braços cruzados junto com o Sindicato. 
Converse com os seus camaradas da 
importância da participação de todos, só 
assim podemos avançar. 
 A greve é um direito de todos os 
trabalhadores e um importante instrumento 
para avançarmos nas conquistas!
 Todos os direitos trabalhistas são 
fruto da luta dos trabalhadores. Nada cai 
do céu ou é presente dos patrões
 Em Timóteo a proposta do 
SINDIMIVA inclui cesta básica de até R$ 
120,00 e PLR de R$ 512,06. Queremos o 
mesmo respeito!
 Em vários locais do país, os 
metalúrgicos conquistaram aumento real de 
8%, 9% e até 12% e avançaram em outras 
cláusulas com paralisações e greves.

A NOSSA GREVE É POR AUMENTO 
SALARIAL REAL, POR VALE-CESTA, POR 
MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO 

E POR MAIS DIREITOS!
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aGora VaI! aGora É GreVe!

É NO SILÊNCIO DAS MÁQUINAS QUE SE OUVE A 
REIVINDICAÇÃO DOS TRABALHADORES


