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CAMPANHA SALARIAL 2015
É HORA DE COMEÇAR NOSSA MOBILIZAÇÃO
VAMOS À LUTA POR AUMENTO SALARIAL, POR MAIS
DIREITOS E POR UM NOVo turno com mais folga
Companheiros/as
Nesse ano, já foram muitas as lutas que enfrentamos
para avançar em novas conquistas e impedir que nossos
diretos fossem retirados.
Juntamente com os trabalhadores, realizamos várias
mobilizações e paralisações em diversas empresas: com
os trabalhadores no setor metal mecânico, realizamos uma
Campanha Salarial marcada por atrasos na produção e pela
aprovação de greve em 3 empresas. E em algumas empresas
garantimos a alteração do turno de trabalho com redução da
jornada sem redução dos salários.
Avançamos nas conquistas de direitos também em
algumas empreiteiras, como o retorno de férias, plano de
saúde, adicional de turno e vale cesta.
Contra o ataque dos patrões e as tentativas de retirar
nossos direitos, enfrentamos o calote da Sankyu e da CMI
e realizamos a mobilização contra os turnos irregulares nas
empresas metal mecânicas, como a INDUMEP e a Cipalam, e
nas empreiteiras, como a Convaço.

E na USIMINAS enfrentamos a tentativa de redução de
salários e demissões com mobilização nas portarias e em
toda a cidade.
AGORA CHEGOU O MOMENTO DA CAMPANHA
SALARIAL DESSE ANO
A Campanha Salarial é um importante momento para
avançarmos na luta por aumento salarial e também em outras
importantes reivindicações, como a mudança do turno, o vale
cesta e o plano de saúde para as empreiteiras que ainda não
tem.
É com a participação de todos os trabalhadores
unidos, da USIMINAS, USIMEC, empreiteiras e empresas do
setor metal mecânico junto com o Sindicato que enfrentamos
os ataques dos patrões e avançamos nas conquistas.
É o SINDIPA que representa todos os trabalhadores
metalúrgicos e juntos nossa luta é mais forte.
E a montagem da pauta de reivindicação, que desde
que tomamos posse é unificada, é o primeiro momento nessa
luta!

PARTICIPE DA CONSTRUÇÃO DA PAUTA DE REIVINDICAÇÃO
Na semana que vem, o Sindicato fará plantão nas
Participe, leve sua proposta ao plantão e converse
portarias da USIMINAS e USIMEC para conversar com com os Diretores. Você pode entrar em contato também pelo
os trabalhadores e recolher as propostas para a pauta de telefone, Facebook, email ou pelo site com sigilo absoluto. Dê
reivindicação da Campanha Salarial.
sua sugestão e se junte as mobilizações da Campanha Salarial.

Veja abaixo algumas das reivindicações que estarão na nossa pauta da Campanha Salarial:
Reposição das perdas salariais e aumento salarial;
Mudança do turno que garanta mais folgas;
Vale refeição;
Retorno de férias de 30 dias para toda a categoria;
Plano de saúde para toda a categoria;
Adicional noturno de 50%;
Adicional de turno para toda a categoria.

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013
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NA CAMPANHA SALARIAL VAMOS FORTALECER
A LUTA POR UM NOVO TURNO NA USIMINAS
Desde que a atual diretoria tomou posse, estamos na
luta pela mudança desse turno que aumenta a jornada de
trabalho e diminui as folgas.
Na semana passada, novamente entramos em
contato com a direção da USIMINAS já adiantando que a
questão do turno está entre as principais reivindicações da
pauta da Campanha Salarial e para discutir outras tabelas
contruídas junto com os trabalhadores.
E agora o mais importante é iniciarmos nossa
mobilização, pois só com a luta avançamos.
Quem NÃO está na luta para valer tenta agora aparecer

mentindo para a categoria. Os mesmos que estiveram ao
lado dos pelegos defendendo a proposta da Usiminas de
redução dos salários, agora mentem para os trabalhadores
apresentando como sua uma luta que é do Sindicato e dos
metalúrgicos a muito tempo.
Onde essa turminha estava na luta contra a redução de
salários e as demissões? Escondidos juntos com as centrais
sindicais pelegas que defendem a redução de salários
Mas não adianta vir com mentira, os trabalhadores
sabem que a direção do Sindicato está firme na defesa dos
direitos dos trabalhadores.

Vamos a luta por aumento salarial, em defesa
dos direitos e por um novo turno
PARTICIPE DA MONTAGEM DA PAUTA DE REIVINDICAÇÃO.
RECORTE A FICHA ABAIXO E ENTREGUE NO PLANTÃO DA DIRETORIA
SUGESTÃO PARA A PAUTA DE REIVINDICAÇÃO DA CAMPANHA SALARIAL 2015
EMPRESA:

SUGESTÃO:

Plantão nas portarias da USIMINAS E USIMEC

dAS 13:30 AS 17:30
dIA 17/08 E 18/08 - pORTARIAs 2 (CENTRO) E 3 (DOAP) DA USIMINAS
DIA 19/08 E 20/08 - pORTARIA DA USIMINAS NO CARIRU E portaria da uSIMEC

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

