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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.

A USIMEC já lucrou muito esse 
ano, segundo os dados divulgados no 
próprio balanço da empresa, o lucro 
bruto aumentou 85,7%, na comparação 
com o final de 2014. Mas a USIMEC 
voltou a demitir e, só nesse mês, 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.

Após a paralisação houve uma 
suspensão nas demissões. 

A paralisação foi o início da 
intensificação da mobilização dos 
trabalhadores que continuará até que 
parem as demissões.

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!

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

TRABALHADORES EM LUTA
JUNTOS COM O SINDICATO, TRABALHADORES NA USIMEC 

REALIZARAM PARALISAÇÃO CONTRA AS DEMISSÕES 

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 

METALÚRGICOS DE IPATINGA E CUBATÃO JUNTOS NA LUTA CONTRA 
AS DEMISSÕES E EM DEFESA DOS NOSSOs DIREiTOS

PARADA DO ALTO-FORNO
IPATINGA E CUBATÃO EM LUTA CONJUNTA 
CONTRA QUALQUER PERSEGUIÇÃO E DEMISSÃO

Companheiros/as,
Essa semana, a USIMINAS  

procurou o Sindicato para informar 
sobre o abafamento dos Altos-Fornos 1 
de Ipatinga e Cubatão e já avisamos que 
não vamos permitir que o trabalhador 
seja prejudicado. Não vamos aceitar 
demissões e perseguições aos 
trabalhadores que são os responsáveis 

por toda a riqueza produzida e por todo o 
lucro que os acionistas já embolsaram. 

Já enviamos uma notificação 
para a empresa solicitando uma reunião 
para esclarecimento e para tratarmos da 
situação. 

Nossa luta é para garantir a 
estabilidade de todos os trabalhadores. 
E essa luta é conjunta dos trabalhadores 

de Ipatinga e de Cubatão. 
Fique atento aos informativos 

do Sindicato. Converse com seus 
companheiros e entre em contato 
com o Sindicato se houver qualquer 
perseguição e assédio da empresa.
Vamos nos manter firmes e unidos pois 
só na luta podemos garantir nossos 
direitos!



Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO 
(031) 8727-1871 (Oi) / (031) 3829-6636 denuncia@sindipa.org.br
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Ipatinga, maio, 2015

Nesse mês, o Sindicato moveu mais uma ação trabalhista 
contra a USIMINAS exigindo o pagamento dos adicionais de 
insalubridade e periculosidade para os trabalhadores que 
manipulam produtos químicos para análise de água e esgoto 
existentes na área interna da usina. Esses trabalhadores 
estão expostos a agentes nocivos e não recebem adicional de 
insalubridade/periculosidade conforme determina a legislação. 
A ação abarca os operadores, laboratoristas, supervisores e 
técnicos que trabalham ou já trabalharam na área. 

Nesse mês, o Sindicato já entrou também com outras 
ações coletivas que divulgaremos nos próximos Jornais. 

Observe os riscos do seu local de trabalho, converse 

com seus companheiros e entre em contato com o Sindicato. 
ATENÇÃO: Para entramos com Ações Coletivas exigindo o 
cumprimento dos nossos direitos, o Sindicato precisa de 
detalhes de cada área e de cada função. 

Por isso, entre no link http://www.sindipa.org.br/
questionario.php e responda as perguntas sobre o seu local 
de trabalho ou LIGUE para o Sindicato. 

È bom lembrar que os processos coletivos movidos 
pelo Sindicato atendem a todos os trabalhadores que estão na 
situação reivindicada. O processo é em nome do Sindicato, 
como representante dos metalúrgicos, e o nome de nenhum 
trabalhador é citado.

SINDICATO MOVE AÇÃO TRABALHISTA COLETIVA EXIGINDO 
O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE 
PARA OS TRABALHADORES DO LABORATÓRIO DE ÁGUA E MEIO AMBIENTE

FIqUE SóCIO! JUNTOS SOMOS FORTES!

CONVERSE COM SEUS COMPANHEIROS E DENUNCIE OS 
PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO

ENTRE NO LINK HTTP://WWW.SINDIPA.ORG.BR/QUESTIONARIO.PHP OU LIGUE PARA O SINDICATO 
POIS PARA ENTRARMOS COM AS AÇÕES NA JUSTIÇA PRECISAMOS DE DETALHES DE CADA ÁREA.

TRABALHADORES EM CUBATÃO 
REALIZARAM PARALISAÇÃO

O dia 23/04 foi marcado pela 
mobilização dos trabalhadores na 
USIMINAS em Cubatão. Mais de 5 
mil trabalhadores participaram da 
assembleia que atrasou a produção 
em mais de duas horas. Tanto os 
metalúrgicos efetivos na USIMINAS, 
como os trabalhadores nas empresas 
terceirizadas, colocaram a revolta em 
movimento e juntos com o Sindicato e a 
Intersindical decidiram em assembleia 
ampliar a mobilização que exige: 

- Fiscalização pra valer e com o 
acompanhamento do Sindicato, sobre 
o acidente que matou André.

- Punição da USIMINAS pelas 
mortes provocadas pelas péssimas 
condições de trabalho;

- Retorno imediato sobre a pauta 
de reivindicação da Campanha Salarial.

A pressão por mais produção 
é grande, ao mesmo tempo em 

que a situação em cada área é de 
barbárie total: falta manutenção nos 
equipamentos, são peças caindo sobre 
os trabalhadores, carros torpedos 
descarrilhados, incêndios em pontes 
rolantes como aconteceu recentemente 
na Aciaria, vazamentos em tubulações 
e rompimentos de cabo de aço com 
prazos de validade há tempo vencidos.

Logo depois da mobilização 
que atrasou a produção, a USIMINAS 
chamou reunião para discutir a pauta 
de reivindicação e a luta segue contra o 
desrespeito à vida dos trabalhadores e 
pela pauta da Campanha Salarial.

EM DEFESA DA VIDA E DOS DIREITOS, POR AUMENTO SALARIAL E CONTRA AS 
DEMISSÕES, VAMOS AMPLIAR A LUTA UNIFICADA EM IPATINGA E CUBATÃO


