
EMPRESAS CHORAM DE BARRIGA CHEIA E APRESENTAM 
PROPOSTA REBAIXADA PARA A CAMPANHA SALARIAL

Companheiros/as
No dia 13/01, foi realizada uma reunião de negociação 

entre o SINDIPA, Sindicato dos Metalúrgicos, e o SINDIMIVA 
representante dos patrões. 

Na reunião, as empresas choraram de barriga cheia e 
fizeram uma proposta ridícula que não atende às reivindicações 
dos trabalhadores. A proposta repõe apenas o INPC, que é as 
perdas que tivemos com a inflação, e uma merreca de abono. 
A proposta é inferior a do ano passado, pois não garante 
aumento real e não avança em nenhuma das cláusulas 
sociais, como o vale-cesta e o plano de saúde, reivindicações 
importantes da categoria. Veja no verso a proposta. 

Tudo aumenta enquanto o salário só diminui. O INPC 
que está em 6,23%, 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. 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.

VAMOS À LUTA PARA AVANÇAR NAS CONQUISTAS

Ano III - Nº 7,  Ipatinga, janeiro de 2015

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA E REJEITE A 
PROPOSTA REBAIXADA DAS EMPRESAS 

 Os patrões lucraram muito esse ano, como eles próprios afirmaram na imprensa. As indústrias metal mecânica da região 
estão entre os cinco polos do país escolhidos para a exploração do pré-sal. No segundo semestre do ano passado, o então pre -  
sidente do SINDIMIVA, Jeferson Bachour, afirmou ao jornal Diário do Aço, que o setor metal mecânico na região está em ascensão 
e, segundo o analista de projetos da FIEMG, a expectativa é de mais crescimento devido ao desenvolvimento do setor naval. 

O crescimento foi tão grande que já está em andamento uma proposta para a criação de novos Distritos Industriais em 
Ipatinga, Pingo D´Água e Timóteo para atender a demanda de expansão das empresas do setor metal mecânico. Segundo 
Amarildo  José Assis, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em entrevista ao jornal Vale do Aço “as 
empresas do setor metal mecânico da região ganharam importância no cenário nacional devido sua participação significativa 
no mercado do petróleo e gás”. E, no ano passado, teve até patrão gastando quase 450 mil na sua campanha política, sendo 
quase 130 mil só de doação da própria empresa, mais um sinal de que os negócios andam muito bem. 

Os patrões  lucram muito e agora, na hora de pagar o que devem aos trabalhadores, que são quem garante os lucros, 
choram de barriga cheia. Por isso, participe da assembleia que vamos realizar no dia 22/01, e rejeite a proposta rebaixada 
dos patrões.  As propostas só avançaram com a nossa mobilização. O reajuste que conquistarmos agora é para o ano todo!

Veja abaixo os principais pontos da pauta de 
reivindicação aprovada pelos trabalhadores: 

Aumento salarial;
Vale cesta;

Retorno de férias;
Plano de saúde para toda a categoria;
Adicional de turno.
Estabilidade para o trabalhador  em vias de aposentadoria



Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

VAMOS JUNTOS REJEITAR MAIS ESSA PROPOSTA!

No dia 22/01, vamos realizar uma 
assembleia de mobilização da Campanha 
Salarial. As urnas para votação ficarão 
disponíveis no Sindicato das 07:30h às 
17:30h. Haverá, também no dia 22/01, 

urna itinerante nas portarias de algumas  
empresas. Veja abaixo os horários.
 A participação de todos os 
trabalhadores é fundamental para 
mostrarmos para os patrões a nossa 

insatisfação com essa proposta
 Vamos juntos ampliar a luta. Não 
deixe de participar, é com a participação 
que garantiremos avanço na Campanha 
Salarial.

CMI e INDUMEP - das 14:30h às 17:00h.
VIGA - das 16:30h às 17:30h
FACEME - das 06:30h às 07:30h 
LUMAR - das 06:20h às 07:30h e de 14:00 às 15:00
MUNIZ E HIDRÁULICA IPATINGA -  12:00h às 13:00h

PARA AVANÇAR NA CAMPANHA SALARIAL, PARTICIPE 
DA ASSEMBLEIA E REJEITE A PROPOSTA

RECAL - das 11:30h às 12:00h.
BEMA - das 06:30 ás 07:30
LIDER - das 12:00h às 13:00h
ARCON Iguaçu- 07:30h ás 08:30h
CENASA - das 14:00h às 15:00h

- Reajuste Salarial: INPC no período, 6,23%, a partir de 1º janeiro, data base da categoria.  
- Abono: reajuste de 6,23% no valor do ano passado pago em duas vezes, abril e julho (até o 5º 

dia útil). Abaixo os valores já reajustados por empresas:

As empresas BASCULAÇO, CENASA, CIDA, COMAP, FAEMES,  HEXA, IMEK, JISTEC, LIDER, MINAS CAÇAMBA, 
MOLAS IPATINGA, HELP CAR, MUNIZ, PARANA MOLAS, VIJA, RECAL pagamento da seguinte forma:  

Empresas com 01 a 30 empregados:R$ 236,04
Empresas com 31 a 60 empregados: R$ 289,80
Empresas com mais de 61 empregados: 359,91

As empresas ARCON, BEMA, CMI,  HC CALDEIRARIA, INDUMEP, MINAS BRASIL, POWERTEST, USILESTE 
pagamento da seguinte forma: 

Empresas com 01 a 30 empregados:  R$ 245,39
Empresas com 31 a 60 empregados: R$ 289,80
Empresas com 61 empregados acima: R$ 368,09

As empresas  FACEME, LUMAR, SERVTEC, VIGA, DS Oliveira, Flamar, MECVAÇO, Hidráulica Ipatinga, Fundição 
Precisa, COMAP, MECBRAS, Objetiva pagamento da seguinte forma:

Empresas com 01 a 30 empregados:  R$ 245,39
Empresas com 31 a 60 empregados: R$ 289,80
Empresas com 61 empregados acima: R$ 373,93

PROPOSTA APRESENTADA:

Ipatinga, janeiro, 2015

DIA 22/01 TEM ASSEMBLEIA E VOTAÇÃO

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


