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A LUTA CONTINUA
Companheiros/as		
Na assembleia realizada, dia
20/01, os trabalhadores na USIMEC
aprovaram a proposta apresentada
pela empresa na Campanha Salarial
2014/2015.
Apesar da aprovação, foi
grande o número de metalúrgicos que
votaram pela rejeição da proposta
e isso é mais um exemplo de que
os trabalhadores estão firmes com
o Sindicato, que sabem que podem
confiar, pois agora o SINDIPA é um
instrumento de luta contra os ataques
dos patrões.

CONTRA O ARROCHO SALARIAL,
POR MAIS DIREITOS E POR MELHORES
CONDIÇÕES DE tRABALHO

Ou seja, foram muitos os
trabalhadores que enfrentaram a
pressão da chefia, o aperto nas contas
a pagar e rejeitaram a proposta da
empresa.
A firmeza do Sindicato em
rejeitar as propostas ridículas da
USIMEC garantiu o aumento do abono
para R$ 1.050, o respeito ao INPC na
data-base e a assinatura do acordo
por 1 ano.
Mas, a proposta aprovada
pelos trabalhadores foi inferior aos
lucros que a empresa deve esse ano e
com as expectativas de crescimento.

SEGUIMoS
FIRMES!

A LUTA É TODO DIA
A luta não é só na Campanha
Salarial, ela acontece todo dia e se faz
em cada local de trabalho.
Temos muito ainda a fazer:
ampliar nossa mobilização para
combater o arrocho salarial, garantir
uma jornada com mais folga, ampliar
os direitos e seguir enfrentando as
péssimas condições de trabalho.
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.
E vamos seguir juntos e
organizados com o Sindicato na luta
que cresce e se fortalece.

www.facebook.com/sindipaipatinga
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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

