Ano III - Nº 22, Ipatinga, fevereiro de 2015

EMPRESAS ENROLAM MAIS DE UM MÊS E FAZEM
NOVA PROPOSTA REBAIXADA

VAMOS PRA GREVE!
Companheiros/as

Após a rejeição da proposta
rebaixada das empresas para a
Campanha Salarial 2015, na assembleia
do dia 22/01, o SINDIMIVA demorou
mais de 1 mês para fazer uma nova
proposta.
E depois de tanta enrolação,
os patrões tiveram a cara de pau de
apresentar, na reunião realizada no dia
25/02, uma proposta que, além de
não aumentar o reajuste salarial, não
aumenta quase nada no abono. Veja a
proposta no verso.
A firmeza dos trabalhadores
de junto com o Sindicato rejeitarem a
última proposta garantiu a unificação
dos valores do abono no grupo com
maior valor. Mas ainda é muito pouco!

A proposta não garante reajuste
acima do INPC e não atende nenhuma
das reivindicações dos trabalhadores.
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.
Frente à enrolação e a falta de
respeito dos patrões, nossa resposta é
o aumento da pressão e da mobilização.
Só na luta vamos avançar nas nossas
reivindicações. Nada é presente dos
patrões. Se depender das empresas
vamos ter que pagar para trabalhar.
Por isso, no dia 06/03, vamos
realizar uma assembleia que, além da
votação da proposta, vamos votar pela
greve.

NA USIMINAS AS PROPOSTAS
SÓ AVANÇARAM COM A
MOBILIZAÇÃO DE GREVE

O ano de 2014 demonstrou que
só na luta avançamos nas conquistas!
Na USIMINAS e empreiteiras, o
Sindicato e os trabalhadores realizaram
paradas nas portarias, passeatas em
protesto a enrolação dos patrões,
uma grande manifestação de greve
no dia 19/12 que atrasou a produção
e foi grande a participação em todas
as assembleias. E foram esses
movimentos que garantiram um avanço
nas propostas da Campanha Salarial.

DIA 06/03 TEM ASSEMBLEIA

REJEITE A PROPOSTA E VOTE PELA GREVE

A data base dos metalúrgicos nas empresas ligadas ao
Sindimiva (Sindicato dos patrões) é 1º de janeiro, já estamos
em março e até agora os patrões só enrolaram.
As indústrias metal mecânica da região lucraram muito
esse ano, como já mostramos em outros boletins. Mas, agora
na Campanha Salarial, as empresas vêm de novo com essa
história de que estão em crise.
Na Campanha Salarial do ano passado, demos um
primeiro passo na luta por aumento salarial e conquistamos
um reajuste salarial um pouco superior a inflação. Em 2014,
as empresas tiveram um lucro maior que em 2013, mas a
proposta de reajuste salarial é menor. Não podemos aceitar

um acordo pior que o do ano anterior.
Todos os direitos trabalhistas são fruto da luta dos
trabalhadores. Nada cai do céu ou é presente dos patrões.
A greve é um direito de todos os trabalhadores e um
importante instrumento para avançarmos nas conquistas!
Não espere que o outro faça por você, essa é uma luta de
todos nós trabalhadores. Converse com o seu companheiro
de trabalho e vamos juntos construir a greve!
Participe da assembleia e vote pela greve!
VEJA OS LOCAIS E HORÁRIOS DA ASSEMBLEIA NO
VERSO DO JORNAL.

É NO SILÊNCIO DAS MÁQUINAS QUE SE OUVE A REIVINDICAÇÃO DOS TRABALHADORES

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

Ipatinga, março, 2015

PROPOSTA APRESENTADA:
- Reajuste Salarial de 6,23% (INPC DO PERÍODO) a partir de 1º janeiro, data base da categoria.
- Abono: reajuste de 8% no valor do ano passado que será pago em abril. Abaixo os valores já
reajustados para TODAS as empresas:
Empresas com 01 a 30 empregados: R$249,48
Empresas com 31 a 60 empregados: R$ 294,62
Empresas com 61 empregados acima: R$ 380,16

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA E VAMOS JUNTOS
AVANÇAR NA CAMPANHA SALARIAL
Sexta-feira, dia 06/03, vamos
realizar uma assembleia para a
votação da proposta apresentada pelas
empresas.
As urnas para votação ficarão
disponíveis no Sindicato das 07:30h às

17:00h. Haverá, também no dia 06/03,
urna itinerante nas portarias de algumas
empresas. Veja abaixo os horários.
REJEITE
A
PROPOSTA
REBAIXADA E VOTE PELA GREVE
PARA AVANÇARMOS NA CAMPANHA

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

SALARIAL.
A greve é um direito do trabalhador
e os metalúrgicos demonstraram na
última assembleia a disposição de ir à
luta para garantir suas reivindicações.

VIGA - das 16:30h às 17:30h
RECAL - das 11:30h às 12:00h
LIDER - das 12:00h às 13:00h
ARCON Iguaçu- 07:30h ás 08:10h
CENASA - das 14:00h às 15:00h

Veja abaixo como será a cédula:

Os votos na opção “Rejeito com Greve” e “Rejeito” serão somadas
para rejeição da proposta.

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA E
VOTE PELA 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

