
Ipatinga, dezembro de 2014

AGORA é GREVE!
USIMINAS APRESENTA MAIS UMA PROPOSTA REBAIXADA

Já se passaram mais de 3 meses que entregamos 
nossa pauta de reivindicação, já estamos no final do ano e 
até agora a USIMINAS e as empreiteiras só enrolaram.

 Os trabalhadores já sabem que só com a greve vamos 
mudar a situação dos metalúrgicos de Ipatinga. É cada vez 
maior a manifestação dos trabalhadores nas portarias e 
junto com o Sindicato para a realização da greve. Chegou o 
momento decisivo! Agora é greve!

 Todos os direitos trabalhistas são fruto da luta dos 
trabalhadores. Nada cai do céu ou é presente dos patrões. 

 Na Campanha Salarial do ano passado, demos um 
primeiro passo na luta por aumento salarial e respeito a data 
base e agora precisamos continuar avançando. Esse ano, a 
USIMINAS teve um lucro superior ao do ano passado, 326 
milhões só nos nove primeiros meses do ano. Não podemos 
aceitar um acordo pior que o de 2013. 

 Os diretores e conselheiros da USIMINAS receberam 
3 vezes mais esse ano do que no ano passado e isso só em 
bônus extras. Só tem crise para o peão, para os chefões e 
acionistas esse ano foi muito bom.

A greve é um direito de todos os trabalhadores e um 
importante instrumento para avançarmos nas conquistas!  Não 
espere que o outro faça por você, essa é uma luta de todos nós 
trabalhadores. Converse com o seu companheiro de trabalho e 
vamos juntos construir a greve! 

Vamos mostrar para os patrões que não vamos 
aceitar qualquer reajuste goela abaixo, vamos mostrar que 
os trabalhadores estão de cabeça erguida junto com o seu 
Sindicato que agora é de luta!

A nossa greve é por aumento salarial, por 4 dias de 
folga, por vale-cesta, por melhores condições de trabalho 
e por mais direitos!

 Companheiros/as
 Na última reunião realizada 
com a USIMINAS, dia 12/12, a empresa 
apresentou uma proposta ridícula que 
é inferior a aprovada no ano passado e 
incompatível com o lucro de 326 milhões. 
A proposta não garante aumento real, 
não avança em nenhuma das cláusulas 
sociais e não contempla o vale-cesta 
e a mudança de turno, reivindicações 
importantes  da categoria. 

Proposta
 - Reajuste salarial:   6,34% 
(INPC do período) em 1 º 
novembro (data-base). 
- Abono: R$ 1.000. Atenção: 
pela proposta da usina quem estiver 
afastado ou tiver sido demitido não 
recebe!

- Vigência de 1 ano.

DIAS 15 E 16/12 TEM ASSEMBLEIA PARA TODA A CATEGORIA
REJEITE A PROPOSTA E VOTE PELA GREVE 

 Dia 15/12 – das 13h00 às 15h30 e das 21h40 Às 23h20 nas portarias 2, Centro, 3, 
Doap/Bom Retiro, e  Cariru.
Dia 16/12 – das 05h40 às 08h30 nas portarias 2, Centro, 3, Doap/Bom, Retiro e Cariru

ABAIXO OS hORáRIOS E LOCAIS DA ASSEMBLEIA:

 As nossas mobilizações com 
paralisações e passeatas pressionaram 
a USIMINAS  a apresentar outra proposta 
e recuar na vigência de um acordo por 
dois anos para as cláusulas sociais. 
Mas a proposta ainda é ridícula! Exigimos 
aumento salarial e mais direitos!  
Por isso, participe da assembleia nos 
dias 15 e 16/12, rejeite a proposta e vote 
pela greve para garantirmos avanço nas 
nossas reivindicações.

é NO SILÊNCIO DAS MáQUINAS QUE SE OUVE A REIVINDICAÇÃO DOS TRABALhADORES



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

www.facebook.com/sindipaipatinga    www.sindipa.org.br
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A ASSEMBLEIA é UNIFICADA PARA TODA A CATEGORIA
O joguinho dos patrões é o mesmo: tentam enrolar e 

enfiar propostas goela abaixo. Todas as empreiteiras seguem 
a USIMINAS em suas propostas ridículas que desrespeitam 
o trabalhador. 

Por isso, a nossa luta é unificada com toda a categoria 
e a assembleia será realizada com todos os metalúrgicos de 
todas as empresas!

As empresas HARSCO, LABOTEC, LYON, MAGNESITA, 
NM ENGENHARIA E SONDA, NÃO TEM PROPOSTAS. 
Portanto, os trabalhadores vão votar se concordam ou não 
com a greve. 

As empresas SANKYU, CONVAÇO, ENGIMAPI e 
EQUIPAR apresentaram propostas essa semana. Por isso, 

os trabalhadores nessas empresas vão votar acerca das 
propostas. Sabemos que serão rejeitadas, pois são ainda 
piores que a da USIMINAS. Mas só rejeitar não basta! É 
preciso Rejeitar com Greve. Veja abaixo as propostas.

No ano passado, as empreiteiras aprenderam a respeitar 
a data base da categoria que é novembro.  Mas precisamos 
avançar. Queremos aumento real e avanço nos direitos, como 
retorno de férias e vale cesta. Por isso, independente da 
empresa, vote pela greve!

Nessa semana, os trabalhadores nas empreiteiras da 
CST, da Vale e da Samarco conquistaram 8% de reajuste salarial 
e Ticket Refeição de R$ 250,00 com uma greve de 5 dias.  
VOTE PELA GREVE! JUNTOS SOMOS FORTES!!!

Convaço
- Reposição salarial: 6,34% em 1 º de novembro (INPC no 
período).
 - PLR: 15% do salário com mínimo de R$300,00.

Sankyu: 
- Reposição salarial: 6,34% em 1 º de novembro (INPC no 
período).
- PLR: R$350,00 proporcional aos meses trabalhados em 
2014.

Engimap: 
- Reposição salarial: 6,34% em 1º de novembro (INPC no 
período).
- PLR: 15% do salário com mínimo de R$300,00.

Equipar:
- Reposição salarial: 6,34% em 1º de novembro (INPC no 
período).
- Abono: R$340,00 proporcional aos meses trabalhados em 
2014.

CONFIRA AS PROPOSTAS

Empresas com proposta

Empresas sem proposta


