Ano III - Nº 46, Ipatinga, 20/maio de 2015

SINDIMIVA DESRESPEITA
ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
E NÃO FAZ NOVA PROPOSTA PARA A CAMPANHA SALARIAL

SINDICATO JÁ ENTROU COM PEDIDO DE DISSÍDIO
Companheiros/as
Mesmo após o posicionamento do Ministério Público
que concordou com o Sindicato e orientou o SINDIMIVA
(Sindicato Patronal) a fazer uma nova proposta para
a Campanha Salarial dos metalúrgicos, os patrões se
recusaram a negociar e continuam chorando de barriga cheia.
Na sexta feira, dia 15/05, os patrões oficializaram
que vão manter o desrespeito aos trabalhadores e depois
de toda a enrolação não vão fazer uma nova proposta. Em
consequência dessa postura arbitrária e truculenta das
empresas que fazem de tudo para aumentar seus lucros,
o Sindicato entrou com um pedido de Dissídio na justiça.
O Dissídio é um processo judicial no qual o tribunal
vai decidir acerca do Acordo Coletivo que será assinado
na Campanha Salarial 2015. Vamos mostrar o lucro que as
empresas da região tiveram em 2014 e que a previsão para esse
ano é de mais crescimento na produção para exportação, como
anunciaram na imprensa da região no final do mês passado.

Vamos mostrar a diferença da proposta apresentada
pelo mesmo Sindimiva em Timóteo que inclui cesta básica
de até R$ 120,00 enquanto aqui não temos nada. Para os
trabalhadores de Ipatinga, propõe no máximo R$ 385,12 de
abono e em Timóteo R$ 512,06. Além disso, lá as horas extras
são pagas com 60%, o adicional noturno é 30% e a alimentação
é custeada pela empresa em até 80%, dependendo do salário.

O Sindicato já tomou todas as ações jurídicas
para garantir que nossos direitos não sejam
desrespeitados e para avançarmos nas conquistas,
porque agora o Sindicato é dos trabalhadores.
Mas só esperar a justiça não basta, pois o
processo pode se estender e demorar. Só na luta
podemos pressionar os patrões e a justiça.
Vamos mostrar que já perdemos a paciência e
que as empresas da região precisam respeitar os
trabalhadores, pois somos nós que garantimos
toda a riqueza que é produzida.

CONVERSE COM SEUS COMPANHEIROS DE TRABALHO E ENTRE EM CONTATO
COM O SINDICATO PARA JUNTOS ORGANIZARMOS A NOSSA MOBILIZAÇÃO.
A NOSSA LUTA DEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS TRABALHADORES UNIDOS!

JUNTOS NA LUTA POR MELHORES SALÁRIOS E CONDIÇÕES DE TRABALHO!

Ipatinga, abril, 2015

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

TRABALHADORES EM LUTA
TRABALHADORES NA CMI FAZEM GREVE CONTRA O
CALOTE NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS

Dia 06/05, os trabalhadores na empresa CMI cruzaram
os braços e junto com o Sindicato paralisaram a produção
contra o calote no pagamento dos salários. Os trabalhadores
exigem o pagamento dos salários que estão atrasados
há mais de 2 meses, o pagamento do FGTS que não foi
depositado e das verbas rescisórias para os trabalhadores que
foram demitidos e não receberam os valores devidos.

FIRMES NA LUTA CONTRA O CALOTE NOS SALÁRIOS E NA DEFESA DOS NOSSOS DIREITOS!

JUNTOS COM O SINDICATO, TRABALHADORES NA USIMEC REALIZARAM
PARALISAÇÃO EM PROTESTO CONTRA AS DEMISSÕES
No dia 15/05, os trabalhadores na USIMINAS Mecânica
juntos com o SINDIPA realizaram uma paralisação na entrada
do primeiro turno contra as demissões que estão sendo
realizadas pela empresa.
A USIMEC voltou a demitir e, só na última semana, 112
trabalhadores foram demitidos.
As demissões mostram que para a empresa vale tudo
para aumentar o lucro. A USIMEC demite em massa, se utiliza
da rotatividade para arrochar ainda mais os salários e obriga
quem ficou na área a realizar muitas horas extras.
A paralisação é o início da intensificação da mobilização
dos trabalhadores que continuará até que parem as demissões.

EM DEFESA DOS NOSSOS DIREITOS,
POR AUMENTO SALARIAL E
CONTRA AS DEMISSÕES
VAMOS AMPLIAR A LUTA.

FIQUE SÓCIO! JUNTOS SOMOS FORTES!
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

