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NOSSA MOBILIZAÇÃO FAZ USIMEC MARCAR 
REUNIÃO, MAS A ENROLAÇÃO CONTINUA

Companheiros/as
Depois da mobilização realizada 

pelo SINDIPA nas portarias da 
USIMINAS, as empresas sairam da moita 
e agendaram as primeiras reuniões para 
discutir a pauta de reivindicação da 
Campanha Salarial 2015/2016. 

A reunião da USIMEC foi 
realizada  no dia 30/10 e, assim como a 
USIMINAS, só enrolou, não apresentou 
nenhuma proposta e marcou a próxima 
reunião só para o dia 16/11.

A pauta foi entregue há mais de 
45 dias, já houve tempo suficiente para 
a direção da empresa apresentar uma 
resposta às nossas reivindicações.

O objetivo das empresas 
com a enrolação é tentar cansar os 
trabalhadores e impor um acordo 
rebaixado. Precisamos ficar firmes 
e enfrentarmos mais essa luta 
para garantirmos nossos direitos e 
avançarmos nas conquistas. 

O grupo USIMINAS publicou, no 
dia 29/11, os resultados do 3º Trimestre 
e está divulgando que está em péssimas 
condições. Mas o que o grupo não 
fala é que os resultados que 
foram negativos são devido 
à alta do dólar, as transações 
financeiras da empresa e a 
mineração. E não fala que 
outros setores, como a 
USIMEC, tiveram resultados 
positivos com muito lucro. 

Veja os resultados da 
USIMEC no 3º trimestre: 

A receita líquida 
foi de R$217,4 milhões, 
um aumento de 8,94% na 
comparação com o acumula- 
do dos 3 trimestres do ano 
passado.

O lucro bruto foi de R$31 milhões,  
um aumento de 47,61% na comparação 
com o ano passado. 

O EBITDA foi de R$23 milhões, 
um aumento de 91,66% na comparação 
com o ano passado.

O lucro operacional foi de R$16 
milhões um aumento de 166,66% na 
comparação com o ano passado.

O que não está nada bom são 
os salários cada vez mais arrochados 
devido ao aumento dos preços. 
Desde novembro do ano passado até 
setembro a inflação já está em 9,3%.

É nesse cenário que vamos a luta em 
mais uma campanha salarial. Por isso, esse 
ano, temos que nos preparar e construir 
uma mobilização ainda maior, assim como 
fizemos contra a redução salarial. 

Só com a mobilização garantimos 
o agendamento da reunião e só 
com a intensificação da luta vamos 
garantir uma proposta que atenda 
nossas  reivindicações. E os nossos 
companheiros de Cubatão e de outros 
Sindicatos do país estarão junto com a 
gente em mais essa luta.

E CONTRA A ENROLAÇÃO DOS PATRÕES, VAMOS AMPLIAR A NOSSA LUTA POR 
AUMENTO SALARIAL E MAIS DIREITOS para toda a CATEGORIA

A direção da USIMINAS faz de 
tudo para tentar impedir o Sindicato 
de falar com os trabalhadores na 
Campanha Salarial. Dessa vez, 
mandou proibir o estacionamento de 
carros na portaria do centro e chama 
a Polícia para multar o caminhão de 
som todas as vezes que o SINDIPA 
está na portaria.

Mas nada disso vai nos calar. 
Vamos continuar nas portarias,  
conversando e organizando os 
trabalhadores e se a enrolação 
continuar, o estacionamento vai 
ficar pequeno, pois a mobilização 
em todas as portarias vai se 
ampliar. 

USIMINAS TENTA DE TUDO 
PARA CALAR O SINDIPA 

MAS NÃO VAI CONSEGUIR



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

www.facebook.com/sindipaipatinga    www.sindipa.org.br

Ipatinga, novembro, 2015

O QUE PRETENDE A USIMINAS COM A SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA DE VÁRIAS ÁREAS EM CUBATÃO ? 

SORTEIO DAS CASAS DE ITAIPAVA PARA TEMPORADA EM DEZEMBRO, JANEIRO E CARNAVAL
AS CASAS FORAM RECENTEMENTE REFORMADAS, COM ELETRODOMÉSTICOS 

NOVOS E UMA MELHOR ESTRUTURA PARA ATENDER AOS SÓCIOS METALÚRGICOS 

AS INSCRIÇÕES SÃO DO DIA 03 A 19/11. O SORTEIO SERÁ DIA 20/11. MAIS INFORMAÇÕES: 3829-6603 

DEMITIR EM MASSA, PARA NA SEQUENCIA CONTRATAR COM 
SALÁRIOS AINDA MENORES E ASSIM AUMENTAR SEUS LUCROS

Na manhã do dia 29 de outubro, a USIMINAS anunciou 
a suspensão temporária das atividades dos altos fornos, 
coquerias, sinterizações, aciarias e todas as atividades ligadas 
a esses equipamentos em sua planta de Cubatão. 

A USIMINAS faz o mesmo que outras grandes empresas 
com único objetivo de manter e ampliar seus lucros. Querem 
colocar milhares de trabalhadores no olho da rua, para depois 
contratar com salários menores e assim aumentar o seu lucro 
sacrificando os empregos, os salários e os direitos. 

A USIMINAS já colocou no olho da rua centenas de 
trabalhadores nos últimos anos, basta olhar ao lado em cada 
área, somos cada vez menos, tendo que trabalhar muito mais.

A produção que a USIMINAS pretende paralisar 
temporariamente na planta de Cubatão será remanejada para 
cá e isso sem novas contratações, ou seja, vamos trabalhar 

muito mais do que estamos trabalhando hoje. Mais uma 
prova de que a USIMINAS quer garantir seu lucro atacando o 
emprego e sugando até a última gota de sangue de quem ficar.

O próprio comunicado da direção da USIMINAS afirma 
sua intenção: ela não está desativando a planta em Cubatão, 
que vai continuar com as laminações, seu objetivo é suspender 
temporariamente essas atividades para aumentar seus lucros 
o que significa mais ataque aos trabalhadores.

Estamos em constante contato com os companheiros 
de Cubatão que já anunciaram que vão fazer uma intensa 
mobilização para tentar impedir esse ataque!

PARA ENFRENTAR MAIS ESSE ATAQUE A LUTA É 
EM CUBATãO E TAMBÉM AQUI EM IPATINGA. VAMOS 

TODOS JUNTOS LUTAR CONTRA O ATAQUE AOS NOSSOS 
EMPREGOS, SALÁRIOS E DIREITOS.

O Sindicato moveu mais uma ação trabalhistas contra a 
USIMEC exigindo o pagamento do adicional noturno até o fim 
da jornada para todos os trabalhadores de turno. A USIMEC 
pagava o adicional noturno de 20% apenas até as 05h00, mas 
segundo súmula do TST o adicional deve ser pago até o fim 
da jornada, ou seja, até as 06h40. Em 2013, no primeiro ano 
de gestão da atual diretoria, garantimos que esse direito fosse 
assegurado no Acordo Coletivo e agora estamos cobrando 
o pagamento do adicional dos 5 anos anteriores (tempo 
máximo de prescrição segundo a legislação trabalhista).

Você pode acompanhar o andamento do processo pelo 
número 0011043-03.2015.5.03.0097 no site do TRT3 na 

seção de Consulta Pública Processual Unificada na seção PJE.
Nesse mês, o Sindicato já entrou também com outras 

ações coletivas que divulgaremos nos próximos Jornais. 
Para entrarmos 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 da sua área ou LIGUE para o Sindicato. 

É bom lembrar que os processos coletivos movidos 
pelo Sindicato atendem a todos os trabalhadores que estão 
na situação reivindicada e o nome de nenhum trabalhador é 
citado.

SINDIPA ENTRA COM AÇÃO COLETIVA EXIGINDO O PAGAMENTO DO 
ADICIONAL NOTURNO ATÉ O FIM DA JORNADA


