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MINISTÉRIO PÚBLICO CONFIRMA:
EMPRESAS DEVEM FAZER NOVA PROPOSTA
Companheiros/as
A mobilização e a pressão feita
pelo Sindicato garantiram o agendamento
de uma reunião de mediação com o
SINDIMIVA no Ministério Público.
A reunião foi realizada no dia 30/04
e ficou determinado que as empresas
irão se reunir para elaborar uma nova
proposta que será apresentada aos
trabalhadores, pois os patrões estavam
se recusando a continuar a negociação
mesmo com a grande rejeição dos
trabalhadores a proposta anterior.
Assim que a proposta for feita,
se avançar nas nossas reivindicações ,
realizaremos uma nova assembleia para
decisão dos trabalhadores. E vamos
intensificar a mobilização se a enrolação
continuar.
Os patrões lucraram muito no
ano passado e esse ano já estimam
crescimento na produção para exportação
,como anunciaram na imprensa da região
no final do mês passado.
As empresas enrolam para
apresentar uma nova proposta com o
objetivo de tentar aprovar uma proposta
rebaixada. Sabem que os trabalhadores

estão com as contas apertadas devido aos
baixos salários pagos aos metalúrgicos
na região, consequência dos anos em
que os pelegos estavam no Sindicato e
aceitavam tudo que os patrões queriam.
Mas é só com a conquista de
aumento real que vamos conseguir, a
cada ano, diminuir o arrocho salarial. Por
isso precisamos nos manter firmes e não
aceitar a pressão dos patrões.
A firmeza dos trabalhadores que
rejeitaram as propostas rebaixadas dos
patrões garantiu aumento no valor do
abono e antecipação do pagamento. A
primeira proposta dos patrões era pagar
o abono em duas vezes em abril e em
junho e a segunda proposta, uma parcela
em abril. Mas ainda é pouco. Seguimos
firmes na defesa dos nossos direitos!

FIQUE ATENTO, PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS E DAS MOBILIZAÇÕES!
SÓ ASSIM VAMOS ACABAR COM A ENROLAÇÃO DOS PATRÕES!

Ipatinga, maio, 2015

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

METALÚRGICOS DIZEM NÃO AO GOLPE DOS PELEGOS E DOS PATRÕES
E DECIDEM POR UNANIMIDADE CONTRA A
CRIAÇÃO DO SINDICATO FANTASMA
No dia 29/04, os trabalhadores nas
empreiteiras e metalúrgicas compareceram
junto com o SINDIPA no clube do Vila
Ipanema e disseram NÃO a fundação do
Sindicato fantasma dos pelegos que foram
derrotados nas últimas eleições.
NA ASSEMBLEIA FAJUTA DOS
PELEGOS SÓ TINHA BATE PAU,
ARAPONGA E A SEGURANÇA PRIVADA
DA USIMINAS
Juntos com o Sindicato e as demais
organizações contrárias a criação do
sindicato fantasma, os trabalhadores ao
chegarem ao clube encontram os portões
trancados e lá dentro quem estava?
Os pelegos derrotados nas eleições
do SINDIPA em 2013 e que respondem na
justiça pelos roubos que cometeram no
Sindicato junto com arapongas da usina,
vigilantes da PROSEGUR e bate paus da
Força Sindical. Todas as ruas do bairro
foram sitiadas pela Polícia Militar, ou seja,
tudo armado para um palco de guerra
onde as vítimas seriam os trabalhadores.
NADA IMPEDIU QUE OS
TRABALHADORES DECIDISSEM
CONTRA A CRIAÇÃO DO SINDICATO
FANTASMA
Firmes, os trabalhadores nas
empresas da base realizaram a assembleia
no portão do clube e, além de decidir
contra a criação do sindicato fantasma

do pelego, reafirmaram que já são
representados pelo SINDIPA. Da mesma
forma, os trabalhadores de Timóteo,
Itabira, João Monlevade reafirmaram que
já têm os sindicatos que os representam.
O Boca Roxa e seus pelegos
continuam
mentindo
para
os
trabalhadores, tanto na matéria que
pagaram no Jornal Diário do Aço, como
no jornaleco que panfletaram.Mentem
ao dizer que criaram um sindicato com
a presença de 50 trabalhadores, quando
na realidade quem estava lá dentro eram
jagunços e os pelegos derrotados.
A verdade é que a turminha do
Boca Roxa, a Usiminas e as empreiteiras
tentaram na base da força criar um
sindicato fantasma para voltar a reduzir
direitos e salários dos trabalhadores.
NÃO VAMOS PERMITIR QUE OS
PATRÕES E OS PELEGOS DIVIDAM A
CATEGORIA
O SINDIPA já está encaminhando
as devidas ações para garantir que a
decisão da categoria seja respeitada e,
além disso, nossa luta continua por mais
salários, direitos e melhores condições de
trabalho junto com o verdadeiro Sindicato
dos Metalúrgicos, o SINDIPA. O ataque
das empresas é mais uma demonstração
que agora o Sindicato é de luta e enfrenta
os patrões na defesa dos nossos direitos.

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

