Ipatinga, novembro de 2014

USIMINAS CHORA DE BARRIGA CHEIA,
ENROLA E APRESENTA PROPOSTA INDECENTE

SINDICATO JÁ REJEITOU PROPOSTAS VERGONHOSAS
Companheiros/as
A reunião ocorreu no dia 14/11.
Após mais de 2 meses do recebimento da nossa pauta
O Sindicato já rejeitou essa proposta porque desresde reivindicação, a USIMINAS teve a cara de pau de apresen- peita os trabalhadores. Vamos ampliar a mobilização, pois é
tar uma proposta indecente que não respeita a data base e o assim que avançamos em nossas reivindicações.
INPC (6,34%) do período.

1° Proposta

2° Proposta

5% em 01/11/2014
1% em 01/01/2015
Abono de R$ 1.000
Vigência de 2 anos

5% em 01/11/2014
1,34% em 01/02/2015
Abono de R$ 700
Vigência de 2 anos

A USIMINAS deveria ter vergonha de colocar uma
proposta tão rebaixada no seu jornalzinho, ela NÃO RESPEITA
NEM O INPC DO PERÍODO (6,34%) E NEM A DATA BASE
QUE É NOVEMBRO.
E ainda por cima a empresa diz que “valoriza o trabalho
da equipe”. Essas propostas realmente demonstram o quanto
a USIMINAS valoriza os trabalhadores: NADA.
Como mostramos em outros Jornais do Sindicato, o
grupo USIMINAS está chorando de barriga cheia e tentando
esconder seus lucros para não pagar o que deve aos
trabalhadores.
Nos últimos 9 meses, o grupo USIMINAS teve um
lucro de R$ 326 milhões. Só na Siderurgia, o lucro bruto
aumentou 40% em relação ao ano passado e o lucro
operacional foi de R$ 106 milhões, crescimento de 324%
na comparação com o ano passado.

E já que a USIMINAS falou para olharmos para frente:
a previsão é de crescimento para o setor siderúrgico, no
ano de 2015, segundo o próprio setor.
Durante os anos em que o Sindicato esteve nas mãos
dos pelegos, as empresas se acostumaram a não pagar nem
o INPC e na data que queriam, sem respeitar a data base. Na
Campanha Salarial do ano passado, isso começou a mudar
e, nesse ano, temos que avançar ainda mais nas nossas
conquistas.
Por isso, o Sindicato já rejeitou em mesa essas
propostas que são uma afronta aos trabalhadores. Como a
USIMINAS diz no seu Boletim, quem trabalha na área sabe
que apesar das mudanças o ritmo da produção é intenso com
as horas extras comendo soltas. A situação está feia é para
os metalúrgicos que trabalham mais e recebem menos.

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

Ipatinga, novembro, 2014

EMPREITEIRAS TAMBÉM ENROLAM E NÃO FAZEM CONTRA PROPOSTA
Como informamos em outros Jornais, já foram
realizadas reuniões com algumas empreiteiras. As empresas
choram, mas não apresentaram nenhuma contra proposta.
No ano passado, iniciamos a luta pelo respeito a data
base com o pagamento do retroativo devido. Esse ano, os
patrões já sabem que nem precisa fazer proposta que não
respeite a data base, esse é um direito dos trabalhadores e

acabou o tempo em que as empresas mandavam no Sindicato. E é preciso avançar ainda mais na conquista de novos
direito como o plano de saúde e o retorno de férias.
Essa semana, serão realizadas novas reuniões e vamos intensificar nossa mobilização. A pauta da campanha é
unificada e nossa luta é conjunta, de todos os metalúrgicos
das diversas empresas. A nossa força é a nossa união!

USIMINAS TENTA DESRESPEITAR OS TRABALHADORES
Essa proposta ridícula faz parte do jogo da USIMINAS para enrolar a Campanha Salarial e tentar aprovar uma
proposta rebaixada com o aperto das contas do fim do ano.
Essa merreca de proposta é um jogo de cena da empresa para continuar enrolando.
O Sindicato agora é dos trabalhadores e a USIMINAS
não pode mais fazer seu teatrinho da Campanha Salarial
como fazia com o pelego.

Dia 05/09- A pauta de reivindicação
construída pelos trabalhadores foi entregue
a USIMINAS.
Dia 21/10 - Primeira reunião de negociação. Depois aconteceram mais duas.
Dia 14/11 - USIMINAS faz uma proposta que não respeita o INPC e a data base.

Veja a enrolação da USIMINAS:
Só com mobilização e luta podemos
Dia 04/09 - Sindicato realizou assembleia para definição da pauta de reivindi- avançar nas nossas reivindicações e garantir o respeito aos nossos direitos.
cação.

FIQUE ATENTO, PARTICIPE
DAS ASSEMBLEIAS E DAS
MOBILIZAÇÕES CHAMADAS
PELO SINDICATO
VAMOS À LUTA POR:
AUMENTO SALARIAL
4 DIAS de folga
VALE CESTA
Plano de saúde para todos
Retorno de férias de 30 dias
CHEGOU A HORA DE ESQUENTAR A MOBILIZAÇÃO, PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS
E DAS AÇÕES CHAMADAS PELO SINDICATO. É NA LUTA QUE GARANTIMOS NOSSOS
DIREITOS E AVANÇAMOS NAS NOSSAS REIVINDICAÇÕES
www.facebook.com/sindipaipatinga

www.sindipa.org.br

NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO
(031) 8727-1871 (Oi) / (031) 3829-6636
denuncia@sindipa.org.br

