Ipatinga, dezembro de 2014

DIA 30/12 TEM ASSEMBLEIA GERAL DA CATEGORIA

VAMOS REJEITAR AS PROPOSTAS REBAIXADAS DOS PATRÕES
E JUNTOS SEGUIR NA MOBILIZAÇÃO POR AUMENTO SALARIAL
Companheiros/as
Já são mais de dois meses de intensa mobilização na
categoria desde o início da Campanha Salarial. As paralisações
e passeatas realizadas na portaria da usina e a manifestação
do dia 19/12 fizeram a USIMINAS e as empreiteiras recuarem
e apresentarem novas propostas.
Mas as propostas apresentadas ainda são muito
rebaixadas e não atendem às reivindicações dos trabalhadores.
Nenhuma das propostas garante reajuste acima
do INPC e avanço nas cláusulas sociais. As propostas
são inferiores às do ano passado quando, além de abonos
maiores, garantimos aumento salarial.
As propostas de todas as empresas não garantem
aumento salarial, pois o INPC é somente parte do que
perdemos e o abono não é incorporado ao salário, não

entra nas férias e no 13°. O abono entra e já sai da nossa
conta e, antes disso, o imposto de renda morde um pedaço
do que já é muito pouco.
O INPC que está em 6,34%, é um dos menores
índices de reajuste. Tudo tem aumento superior a esse
índice: comida, aluguel, material escolar, luz e etc. Isso
significa arrochar ainda mais o nosso salário.
No ano em que o resultado da Usiminas foi ainda
melhor, que acionistas e diretores ganharam muito mais fruto
do trabalho dos metalúrgicos, a direção das empresas não
querem pagar o que devem aos trabalhadores.
As propostas só avançaram com a nossa
mobilização. Por isso, FIQUE ATENTO, PARTICIPE
DA ASSEMBLEIA E NÃO ACEITE A PROVOCAÇÃO DOS
PATRÕES. VAMOS NOVAMENTE REJEITAR AS PROPOSTAS,
POIS CONTINUAM REBAIXADAS.

PARA GARANTIR AUMENTO SALARIAL E AMPLIAÇãO DOS DIREITOS, participe da
assembleia geral para toda a categoria e rejeite as propostas das empresas
A assembleia será realizada nas portarias da empresa
com voto em urna e, como os companheiros já sabem, desde
que o Sindicato está nas mãos dos trabalhadores, não tem
mais patrão mandando na assembleia.
É por isso que tem muito chefe de cabelo em pé, sabem
que não tem mais pelego no Sindicato para manobrar o resultado
das assembleias. Agora quem decide são os trabalhadores.
Portanto, participe da assembleia e, se for
pressionado pela chefia dentro da área, ligue imediatamente
para o Sindicato, não vamos permitir interferência de patrão

nos espaços de decisão dos trabalhadores.
AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
TERÃO A OPÇÃO REJEITO E APROVO, A REJEIÇÃO DA
PROPOSTA MANTÉM O ESTADO DE GREVE APROVADO NA
ÚLTIMA ASSEMBLEIA.
	Vale lembrar que estamos em Assembleia permanente
desde o início da Campanha Salarial.
Vamos nos manter firmes e REJEITAR novamente
por ampla maioria as propostas rebaixadas das empresas.
O reajuste que conquistarmos agora é para o ano todo!

É importante ficar atento, não se deixar enganar pelo papo furado dos patrões e não abaixar a
cabeça para a pressão da chefia. vamos continuar firmes e juntos na luta com o Sindicato!

abaixo os horários e locais da assembleia:
Dia 30/12 – das 5h40 às 07h30, das 13h30 Às 15h30 e das 21h30 às 23h15 (horários
de 2º chamada) nas portarias 2, Centro, 3, Doap/Bom Retiro, e Cariru.

No verso você vê as propostas apresentadas pela Usiminas e suas empreiteiras

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

Ipatinga, dezembro, 2014

veja abaixo as propostas rebaixadas das empresas
Enquanto a Usiminas tenta pagar menos aos trabalhadores,
2014 foi só festa para os chefões e acionista

Depois da mobilização do dia 19/12, a USIMINAS USIMINAS foi de 326 milhões.
- Só nos últimos 11 pregões as ações da USIMINAS
recuou e chamou uma reunião para o dia 22/12. Mas a
proposta apresentada continua rebaixada e não atende aos cresceram 87%, o melhor cenário desde 2012.
- Segundo o próprio Romel, em entrevista para o jornal
interesses dos trabalhadores.
Valor Econômico e para a intranet da Usiminas, as perspectivas
Proposta USIMINAS
para 2015 são de mais crescimento para o setor de aço.
- Reajuste salarial: 6,34% (INPC do período) em
- Enquanto não paga o que deve aos trabalhadores,
que produzem todo o lucro, o gasto previsto, esse ano,
1 º novembro (data-base).
- E uma merreca de abono de R$ 1.500,00 e não
com os diretores e com os conselheiros da USIMINAS é de
quer pagar para quem estiver afastado ou tenha sido
aproximadamente R$ 45 milhões, 3 vezes mais do em 2013.
demitido durante esse ano.
A Usiminas enrolou ao máximo na reunião (dia
22) e apresentou sua proposta indecente só às 17h30.
	Ou seja, a proposta da USIMINAS não garante aumento Isso tudo para se utilizar da correria do fim de ano e
salarial. Também não podemos aceitar que os companheiros que tentar passar sua proposta rebaixada. A assembleia vai
trabalharam o ano todo e estão afastados devido às péssimas acontecer no dia 30 para que os trabalhadores de todas
as letras do turno e da semana inglesa possam participar.
condições de trabalho dentro da área não recebam o abono.
Só tem crise para o peão, para os chefões e
Vamos juntos responder a essa provocação
acionistas esse ano foi muito bom:
novamente lotando a assembleia e rejeitando por imensa
-Só nos 9 primeiros meses do ano, o lucro da maioria mais essa proposta indecente da direção da usina.

NAS EMPREITEIRAS MAIS PROVOCAÇÃO e propostas rebaixadas
As empreiteiras já viram, no ano passado, que não
vamos aceitar o desrespeito à data-base com reajustes só a
partir de fevereiro e março, como fazia o pelego.
Esse ano, os representantes das empreiteiras
chegaram nas reuniões já dizendo que iriam respeitar a
data-base. Mas, obedecendo a Usiminas, fizeram o mesmo
joguinho de enrolação e choraram de barriga cheia.

Foi só quando o Sindicato chamou uma assembleia
geral com votação de greve e realizou a mobilização do dia
19, que as empreiteiras ficaram desesperadas e apresentaram
propostas ou melhoraram as que já tinham apresentando.
As propostas ainda são rebaixadas, então vamos
todos juntos, metalúrgicos na Usiminas e nas empreiteiras,
rejeitar as propostas dos patrões e nos manter firme e em luta.

Confira as propostas
Convaço

- Reajuste salarial: 6,34% (INPC) em 1 º de novembro
- PLR: 25% do salário com mínimo de R$552,00 proporcional.

NM Engenharia

- Reajuste salarial: 6,34% (INPC) em 1 º de novembro
- PLR: 20% do salário com mínimo de R$400,00 linear.

Sankyu:

- Reajuste salarial: 6,34% (INPC) em 1 º de novembro
- PLR: 25% do salário com mínimo de R$552,00 proporcional.

Engimap:

- Reajuste salarial: 6,34% (INPC) em 1 º de novembro
- PLR: 15% do salário com mínimo de R$400,00 proporcional.

Harsco

- Reajuste salarial: 6,34% (INPC) em 1 º de novembro
- PLR: 20% do salário com mínimo de R$500,00 proporcional.

Magnesita

- Reajuste salarial: 6,34% (INPC) em 1 º de novembro
- PLR: 25% do salário com mínimo de R$500,00 proporcional.

LYON E SONDA até agora não apresentaram novas propostas. A SONDA continua em Estado em Greve.

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

