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o ano é novo, mas a enrolação da usimec é velha
Companheiros/as

A próxima reunião está agendada para hoje dia
07/01 às 14h00.
Já estamos em 2015 e até agora a USIMEC não
As Férias Coletivas já acabaram e agora chegou o
apresentou nenhuma proposta para a Campanha Salarial momento de retomarmos nossa mobilização para avançarmos
que não desrespeite os direitos dos trabalhadores. O que a na Campanha Salarial.
empresa fez até agora foi enrolar e propor pagar menos que
o INPC e fora da data base da categoria.
A última proposta da empresa foi o reajuste de 5% em
novembro e 1,4% em fevereiro e uma merreca de abono de R$ 450.
A proposta foi feita no dia 10/12 e o Sindicato rejeitou
na reunião porque nem ao menos repõe as perdas que
tivemos com a inflação no ano de 2014.
Essa proposta ridícula faz parte do jogo da USIMEC
para enrolar a Campanha Salarial e tentar aprovar uma
proposta rebaixada com o aperto das contas do início de ano.
Veja a enrolação da USIMEC:
Dia 04/09 - Sindicato realizou assembleia para definição
da pauta de reivindicação.
Dia 05/09- A pauta de reivindicação construída pelos
trabalhadores foi entregue à USIMEC.
Dia 27/10 - Primeira reunião de negociação. Depois
aconteceram mais duas.
Dia 20/11 - USIMEC faz uma proposta que não respeita o
INPC e a data base.

Só com mobilização e luta podemos avançar nas nossas
reivindicações e garantir o respeito aos nossos direitos

ENQUANTO ENROLA NA CAMPANHA SALARIAL, USIMEC DEMITE
PARA CONTRATAR COM SALÁRIOS MENORES

Já no primeiro dia de retorno das
Férias Coletivas, a USIMEC recomeçou
as demissões. Essa é mais uma das
formas utilizadas pela empresa para
lucrar ainda mais: demite para contratar
com salários mais baixos. E, além
disso, intensifica o trabalho de quem
fica na área que tem que trabalhar por 2
ou por 3.
Por isso, a nossa luta agora,
junto com a Campanha Salarial, é pelo

fim das demissões. A luta é a única
forma que temos de acabar com as
demissões. Para a empresa todos os
trabalhadores são descartáveis. Não
é possível se defender sozinho das
demissões, temos que fazer isso juntos
na luta.
O Sindicato já está movendo
as ações para exigir na justiça o fim
das demissões e vamos intensificar a
mobilização.

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013
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NA USIMINAS E EMPREITEIRAS, UM ANO DE MUITA LUTA
No dia 30/12, o Sindicato
realizou uma assembleia, nas portarias
da usina, para votação das propostas
da USIMINAS e das empreiteiras.
Mesmo com a aprovação da proposta
da Usiminas, Sankyu, Convaço,
Magnesita e Engimap, os trabalhadores
demonstram que estão firmes com o
Sindicato que sabem que podem confiar,
pois agora o SINDIPA é um instrumento
de luta contra os ataques dos patrões.
Os trabalhadores enfrentaram
a pressão das chefias e o aperto nas
contas a pagar. A diferença pequena

que aprovou as propostas dessas
empresas é mais um exemplo de que
os trabalhadores estão firmes com o
Sindicato para juntos ampliarmos a
nossa luta que continua.
A proposta aprovada na
USIMINAS repõem apenas o INPC e
um abono de R$ 1.500. Garantimos
o respeito à data base em todas as
empresas, ou seja, o reajuste será
retroativo a novembro.
Os
trabalhadores
nas
empreiteiras Sonda e Harsco não
aprovaram as propostas das empresas

Manifestação nas portarias da usina dia 19/12/2014

e continuam firmes em Estado de Greve.
O ano de 2014 demonstrou que
a Usiminas não consegue mais frear
a luta dos metalúrgicos: as paradas
nas portarias, a manifestação do dia
19 que atrasou a produção, a grande
participação em todas as assembleias e
as denúncias contra a pressão da chefia
e as péssimas condições de trabalho
são exemplos de que os metalúrgicos se
colocaram em movimento. Além disso,
o Sindicato já moveu vários processos
trabalhistas coletivos para garantir os
direitos dos metalúrgicos.

Manifestação nas portarias da usina dia 19/12/2014

É ASSIM, FIRMES E JUNTOS NA LUTA, QUE
GARANTIMOS NENHUM DIREITO A MENOS E
AVANÇAMOS EM 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

