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DIA 02 E 03 /12 TEM ASSEMBLEIA PARA TODA A CATEGORIA

VAMOS JUNTOS VOTAR O ESTADO DE GREVE
POIS É ASSIM QUE ENFRENTAMOS OS ATAQUES DOS PATRÕES

Companheiros/as
Na reunião realizada hoje, dia
30/11, a USIMEC perdeu a noção
e apresentou uma proposta SEM
REAJUSTE SALARIAL! E na semana
passada, anunciou que não quer pagar
a PLR desse ano e que vai interromper
o programa por tempo indeterminado.

uma tentativa de redução salarial.
A inflação, desde novembro do
ano passado até outubro desse ano, já
está em 10,33%, e isso é somente as
perdas que tivemos nesse período, sem
contar o acúmulo das perdas impostas
pelas empresas durante os anos em que
o pelego esteve no Sindicato.
Ou seja, o que quer a USIMEC:
Qualquer reajuste inferior ao INPC
é redução salarial. O abono entra e já sai
- 0% (zero)de reajuste.
no mesmo mês, e antes disso, o imposto
- R$ 1.700,00 de abono
de renda morde um bom pedaço. Depois
- 0 de PLR
é mais um ano de aperto nas contas que
No dia 26/11, a USIMINAS também vão continuar aumentando.
teve a mesma cara de pau e propôs:
O abono não é incorporado
- 0% (zero) de reajuste e 0 de PLR. ao salário, não entra nas férias, no
- R$ 2.500,00 de abono
13° e no FGTS. Com 0% de reajuste
As propostas absurdas já foram salarial, um trabalhador que ganha
rejeitadas pelo SINDIPA, pois é mais R$ 2.500,00 teria uma perda no ano,

além da inflação, de R$ 3.357,25, além
dos demais reflexos e do acúmulo das
perdas para os outros anos.
A USIMINAS e a USIMEC
mostraram que não querem negociar na
Campanha Salarial e que estão brincando
com a cara do trabalhador, pois a pauta
de reivindicação foi entregue há quase
três meses, já se passaram quase 30
dias da data base da categoria e agora
as empresas apresentam uma proposta
que parece piada de 0% de reajuste.
Para enfrentar a enrolação e
a palhaçada dos patrões, nos dias
02/12 e 03/12, vamos realizar uma
assembleia de votação de estado de
greve. Com a aprovação, o estado de
greve continua valendo mesmo após as
férias coletivas.

EMPREITEIRAS TAMBÉM ENROLAM E DESRESPEITAM OS METALÚRGICOS

As empreiteiras tinham até o dia
24/11 para apresentar uma proposta para a
pauta de reivindicação dos trabalhadores,
mas a maioria não apresentou nada e as
que apresentaram querem retirar ainda
mais dos trabalhadores.
Todas as propostas já foram
rejeitadas pelo Sindicato porque tentam

retirar direitos dos trabalhadores.

Sonda

Cranfos

- Reajuste de 8% (menor que o INPC) e
- 7% de reajuste (menor que o INPC) piso salarial de R$ 955,15
e piso R$ 1.196,53 (Informática) e R$ - Ticket alimentação de R$ 270,00
911,64 (demais atividades).
- 0 de PLR e abono.
- Retirada da PLR;
Por isso, a assembleia para votação
- Retirada do reembolso farmácia;
do estado de greve, vai ser realizada
- 0% de reajuste do valor do ticket.
COM TODA A CATEGORIA.

a assembleia é para todos os trabalhadores na Usiminas,
Usirol, Unigal, Usimec e todas as empreiteiras.
PARTICIPE DA ASSEMBLEIA E VOTE SIM PELO ESTADO DE GREVE, POIS
CONTRA A ENROLAÇÃO DO PATRÃO NOSSA RESPOSTA É A MOBILIZAÇÃO.
VEJA OS DIAS E HORÁRIOS DA ASSEMBleiA para todos os metalúrgicos:

dia 02/12 - Das 22h00 às 23h30 - Nas portarias da usiminas no Centro, no Cariru e na doap
dia 03/12 - Das 06h00 às 07h30 - Nas portarias da usiminas no Centro e na doap e na
portaria da usimec
Das 13h30 às 15h30 - nas portarias da usiminas no Centro, no Cariru e na doap
Das 13h30 às 16h30 na portaria da usimec

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

Ipatinga, dezembro, 2015

Só com mobilização e a participação de todos os
trabalhadores vamos enfrentar os ataques dos patrões
Desde o nosso último reajuste, já tivemos uma perda
salarial de 10,33% e a enrolação das empresas aumenta
ainda mais o achatamento dos nossos salários.
Mas só reclamar não basta. Os patrões só escutam as
nossas reivindicações quando estamos mobilizados.
Na Campanha Salarial do ano passado, foi a
aprovação de greve e a grande manifestação que atrasou a
entrada na usina, no mês de dezembro, que fez os patrões
recuarem e apresentarem nova proposta. A nossa luta
garantiu também que os patrões respeitassem a data base
da categoria e pagassem o reajuste salarial retroativo a
novembro. Na época do pelego, as empreiteiras pagavam em
fevereiro ou março, deixando para trás mais de 4 meses.
A greve é um direito de todos os trabalhadores e um
importante instrumento para avançarmos nas conquistas!
Uma vez instaurada a greve, nenhum trabalhador pode ser
demitido. Não espere que o outro faça por você, essa é uma
luta de todos nós trabalhadores. O Sindicato agora é dos

trabalhadores e organiza a luta, mas só com a participação
de todos podemos avançar.

SINDIPA e metalúrgicos realizam protesto contra
a palhaçada das empresas
No dia 28/12, o SINDIPA e o os metalúrgicos da USIMINAS
e terceirizadas realizaram um protesto contra a tentativa das
empresas de arrocharem ainda mais nossos salários.
A manifestação ocorreu na entrada do primeiro turno no
Centro, e na entrada do segundo turno na portaria da Doap.
Em Cubatão, a USIMINAS também queria dar o calote,
mas a luta dos companheiros garantiu o pagamento preliminar
de 7,34% retroativo a 1º de maio e R$1.500 de abono também
reajustado em 7,34%. E a mobilização e o processo judicial
continuam exigindo o reajuste de no mínimo 8,34% (INPC do
período) sobre os salários e o abono.

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA nos dias 02 e 03/12
e VOTE SIM PELO ESTADO DE GREVE.

19/12/2014

28/11/2015

TRABALHADORES NA MR APROVAM PROPOSTA DA
CAMPANHA SALARIAL
Em assembleia realizada dia 24/11 os trabalhadores
na MR aprovaram a proposta da empresa de reajuste salarial
de 10,33% (INPC), abono de R$ 1.500,00 e manutenção das
demais cláusulas como hora extra de 100%. O reajuste vai ser
pago agora no próximo dia 16/12.

Empresas tentam pressionar os metalúrgicos com a ajuda dos
pelegos de SINTEC que não representam os trabalhadores
As empresas estão realizando reuniões na área para
pressionar os trabalhadores e revelam que o Sintec foi
chamado para ajudar os patrões e atacar os técnicos com um
Acordo Coletivo rebaixado que retira direitos garantidos aos
metalúrgicos.
Esse sindicato além de nunca ter aparecido aqui, mente
descaradamente e tentam esconder quem são: é a turma da
Força Sindical derrotada na eleição do Sindipa e que responde

por várias denúncias de corrupção.
O Sindipa representa todos os metalúrgicos, inclusive
os técnicos, e o que a USIMINAS e a USIMEC tentam com esse
Sintec pelego é atrapalhar a nossa mobilização por aumento
salarial e mais direitos.
Por isso, mais do que nunca, é importante que os técnicos
participem da assembleia! Vamos juntos impedir os ataques
e garantir conquistas para todos os trabalhadores!

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

