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USIMEC APRESENTA MAIS UMA PROPOSTA REBAIXADA

vamos juntos rejeitar a proposta e aumentar a mobilização

Companheiros/as		
Na última reunião realizada com a USIMEC, dia 16/01, a
empresa apresentou uma nova proposta.
A firmeza do Sindicato em rejeitar as propostas
ridículas da USIMEC, que eram inferiores a do ano passado,
garantiu o aumento do abono para R$ 1.050 e o respeito ao
INPC na data-base.
Mas a proposta ainda é muito ruim! Exigimos aumento
salarial e mais direitos! 		
A proposta continua rebaixada, pois não garante
aumento real, não avança em nenhuma das cláusulas sociais e
não contempla o vale-cesta e outras reivindicações importantes
da categoria.
Para avançarmos nas nossas reivindicações precisamos

intensificar nossa mobilização e aumentar a pressão.
Na USIMINAS, nossas mobilizações com paralisações
e passeatas pressionaram a empresa e só na luta garantimos
avanço nas propostas.
Por isso, participe da assembleia no dia 20/01 e rejeite
a proposta para continuarmos avançando.

Proposta
- Reajuste salarial: 6,34% (INPC do
período) em 1 º novembro (data-base).
- Abono: R$ 1.050. Atenção: pela proposta da

USIMEC quem tiver sido demitido ou afastado que não
seja por doença ou acidente de trabalho não recebe!

-Vigência por 1 ano.

DIA 20/01 TEM ASSEMBLEIA das 05h30 às 08h30 e das 13h00 às 17:30

participe da assembleia e REJEITE A PROPOSTA
No dia 20/01, vamos realizar
uma assembleia na portaria da USIMEC
com voto em urna, das 05h30 às 08h30
e das 13h00 às 17h30. 		
Como os companheiros já
sabem, as assembleias são espaços
de organização dos trabalhadores e
desde que o Sindicato está nas mãos
dos metalúrgicos, não tem mais
patrão mandando na assembleia. E
já avisamos: se a empresa chamar
a polícia para o Sindicato e para os
trabalhadores, como fez na assembleia
do turno, vamos cancelar a assembleia.
A proposta apresentada ainda
é muito rebaixada e não atende às
reivindicações dos trabalhadores.
A proposta não garante
aumento salarial, pois o INPC é

somente parte do que perdemos e o
abono não é incorporado ao salário,
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.
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.
A USIMEC e o grupo USIMINAS
lucraram muito esse ano. Só nos nove
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primeiros meses do ano, o lucro foi
de R$ 326 milhões. Só na USIMEC,
o lucro bruto no 3º trimestre foi de
R$21,2 milhões, aumento de 77,7% ,
e nos nove meses desse ano, o Lucro
Operacional foi de R$27 milhões.
Agora, na hora de pagar o que
devem aos trabalhadores, mentem
dizendo que não tem dinheiro e que
a empresa vai mal, mas é só acabar
a Campanha Salarial para a empresa
divulgar os novos projetos.
Participe da assembleia e
REJEITE a proposta rebaixada. Essa é
só a primeira proposta.
Vamos nos manter firmes, o reajuste
que conquistarmos agora é para o
ano todo!
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NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO
(031) 8727-1871 (Oi) / (031) 3829-6636
denuncia@sindipa.org.br

