
Ipatinga, dezembro de 2014

manifestações garantem 
nova reunião com a usiminas
mas empresa continua mentindo e tentando enrolar

abre seu olho usIMINas, se NÃo TIVer 
ProPosTa VaMos Parar a ProduçÃo

A USIMINAS tentou de tudo para barrar a mobilização 
dos trabalhadores: chamou a polícia e seus arapongas e en-
trou com ação no Judiciário contra as paralisações. Mas nada 
disso adiantou.
 A revolta só aumenta dentro da usina e os trabalhadores 
estão cada vez mais mobilizados com o Sindicato que agora é 
de luta. 
 E o próximo passo se ela não apresentar uma nova 
proposta é parar a produção. Ela já enrolou demais e nós 
trabalhadores já perdemos a paciência. Então se não tiver 
nova proposta essa semana, vamos fazer uma assembleia 

unificada para aprovar a greve. 
Vamos mostrar para a USIMINAS que a Campanha 

Salarial não é mais do jeito que ela quer e que os trabalhadores 
estão juntos com o Sindicato.
 É na luta que garantimos aumento salarial e mais 
direitos. Se depender da direção da empresa, sejam os 
argentinos, sejam os japonês ou os brasileiros, como o 
Romel, nós vamos ter é que pagar para trabalhar.

Converse com os seus companheiros de trabalho 
vamos juntos construir a greve!

 Companheiros/as
 A mobilização realizada pelos trabalhadores 
juntamente com o Sindicato, na última quinta-feira, dia 04/12, 
pressionou a USIMINAS que já no dia seguinte agendou uma 
nova reunião para o dia 08/12.  
 Mas durante as 4h de reunião, a empresa  só chorou 
e não apresentou nenhuma proposta. Ela insistiu na mesma 
proposta que já foi rejeitada porque desrespeita o trabalhador 
ao não garantir nem o INPC inteiro na data base. E ainda por 
cima ela quer validade por 2 anos, que não garante o abono 

como ela afirma de forma mentirosa em seu jornal. 
  Ela mente também ao falar do cenário econômico. 
Porque ela não fala do lucro de 326 milhões? O lucro ela 
esconde e mente sobre as perspectivas para o ano que vem: 
o próprio instituto dos patrões divulgou nos jornais da cidade 
que a previsão para 2015 é de crescimento. 
 As mobilizações realizadas na quinta feira foram 
mais uma prova de que só na luta vamos  alcançar  nossas 
reivindicações. E os metalúrgicos mostraram que estão 
dispostos a lutar por mais salários e direitos.

a usIMINas TeNTou Parar Nossa MobIlIZaçÃo e NÃo CoNseGuIu!
o Que VaI Parar se NÃo TIVer ProPosTa, É a ProduçÃo!
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empreiteiras seguem usiminas e não apresentam proposta
por isso, a paralisação vai ser de todos os trabalhadores

As empreiteiras estão imitando a USIMINAS e não 
apresentaram nenhuma proposta que não desrespeite os 
trabalhadores. 

No dia 08/12, realizamos a segunda reunião com a 
Sankyu e, mais uma vez, ela só chorou e não apresentou 
nenhuma proposta. A Convaço e a Magnesita até agora 
também não apresentaram propostas. A NM Engenharia e a 
Harsco apresentaram propostas ridículas.

Esse joguinho da USIMINAS e das terceirizadas é só 
para dividir a categoria. Mas dessa vez os patrões deram um 
tiro no próprio pé. Toda essa enrolação ao invés de dividir 
unificou a luta de todos os metalúrgicos. 

Os camaradas já viram a força que temos nas paradas e 
nas passeatas onde estávamos todos juntos com o Sindicato 
no enfrentamento. Se estão enrolando de forma unificada, a 
resposta tem que ser na mesma altura: GREVE UNIFICADA. 

TODOS JUNTOS SOMOS FORTES!!!

sindicato move mais duas ações coletivas contra a usiminas
No mês passado, o Sindicato moveu mais duas 

ações coletivas contra a USIMINAS exigindo o pagamento  
dos adicionais de insalubridade/periculosidade para os 
metalúrgicos que trabalham ou trabalharam na área dos 
LABORATÓRIOS QUÍMICOS DA ACIARIA I e II e na área da 
Laminação de Tiras a Frio 1 e 2 atuando na manutenção 
elétrica dos equipamentos. 

Nos LABORATÓRIOS QUÍMICOS DA ACIARIA I e II, os 
metalúrgicos trabalham em contato com ácido, radiação e 
gases (Oxigênio, Hélio). Os adicionais eram pagos em anos 
anteriores aos trabalhadores, mas agora somente os técni-
cos recebem. A ação se baseia nas definições da NR 06, 15 

e 16, outras legislações trabalhistas  e no novo entendimen-
to do TST quanto a acumulação dos adicionais.

Na Laminação de Tiras a Frio 1 e 2, os trabalhadores  
que atuam na manutenção elétrica dos equipamentos não 
recebem os adicionais apenas os supervisores e líderes.  
A ação se baseia na NR 06, 15 e 16,  outras legislações 
trabalhistas e no novo entendimento do TST quanto a acu-
mulação dos adicionais.

As ações também  exigem o pagamento do retroativo 
do período em que os adicionais não foram pagos. 

Acompanhe nos próximos jornais as outras ações 
coletivas que o Sindicato já moveu. 

continue denunciando os problemas do seu local de trabalho. ligue para o 
sindicato repassando os detalhes da sua área para que possamos entrar com 

mais ações coletivas exigindo que nossos direitos sejam respeitados  

A NOSSA LUTA É UNIFICADA! VAMOS TODOS OS METALÚRGICOS JUNTOS AVANÇAR NA 
CAMPANHA SALARIAL PARANDO A PRODUÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS!


