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DIA 02/12 E 03/12 TEM ASSEMBLEIA

PARTICIPE E VOTE NO ESTADO DE GREVE

METALÚRGICOS NA USIMINAS, UNIGAL,
USIROL, USIMEC, E TODAS AS EMPREITEIRAS
Companheiros,
As empresas mostraram que não
querem negociar e pagar o que devem aos
trabalhadores e que a intenção é enrolar o
máximo a Campanha Salarial.
USIMINAS
No dia 26/11, a USIMINAS propôs 0%
(zero) de reajuste salarial e no dia seguinte,
27/11, anunciou que não quer pagar a PLR
desse ano e que vai interromper o programa
por tempo indeterminado. Ou seja, o que quer
a USIMINAS é:
- 0% (zero)de reajuste;
- R$ 2.500,00 de abono;
- 0 de PLR e interrupção do programa.

Empreiteiras
As empreiteiras até agora só enrolaram
e a maioria não apresentou proposta e as que
apresentaram querem retirar ainda mais dos
trabalhadores.
Todas as propostas já foram
rejeitadas pelo Sindicato porque tentam
retirar direitos dos trabalhadores.
Essa é mais uma tentativa das empresas
de reduzir os salários dos trabalhadores, pois,
desde o nosso último reajuste, já tivemos uma
perda salarial de 10,33% (INPC do período)
e a enrolação das empresas aumenta ainda
mais o achatamento dos nossos salários.
Por isso, vamos realizar, nos dias 02 e 03/12,
uma assembleia de greve para toda a categoria!

VAMOS A LUTA CONTRA A TENTATIVA DOS PATRÕES
DE ARROCHAR AINDA MAIS OS SALÁRIOS
participe da assembleia e vote SIM pela greve

VEJA OS DIAS E HORÁRIOS DA ASSEMBleiA:

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

SINDIPA e metalúrgicos realizam protesto contra
a palhaçada das empresas na Campanha Salarial
No dia 28/12, o SINDIPA e os metalúrgicos
da USIMINAS e terceirizadas realizaram um
protesto contra a tentativa das empresas de
arrocharem ainda mais os salários.
A manifestação ocorreu na entrada
do primeiro turno na portaria da empresa no
Centro, e na entrada do segundo turno na
portaria da Doap.
A USIMINAS e as demais empresas
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 e já se passaram quase 30 dias da

data base da categoria.
Os companheiros lembram que na
Campanha Salarial do ano passado foi só
depois de decidirmos pelo estado de greve
e atrasarmos a entrada dos turnos que as
empresas apresentaram novas propostas.
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 nas
portarias da USIMINAS E USIMEC e vote SIM pela greve

VOTE PELA ESTADO DE GREVE!
SÓ RECLAMAR NÃO BASTA!
É só COM A MOBILIZAÇÃO E A
PARTICIPAÇÃO DE TODOS QUE
VAMOS DEFENDER NOSSOS
DIREITOS E aVANÇAR EM
NOVAS CONQUISTAS!

Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga e Região

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
02 E 03/12/2015
Você aprova o estado de greve diante do desrespeito e
enrolação das empresas?

SIM
NÃO

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

