
CIPALAM DESRESPEITA OS TRABALHADORES E FAZ 
PROPOSTA DE REAJUSTE MENOR QUE A INFLAÇÃO

Companheiros/as
No final do ano passado, a Cipalam perdeu a noção 

e apresentou uma proposta de reajuste salarial que não 
contempla nem a perdas que já tivemos com a inflação. 

Veja abaixo a proposta absurda:

Os patrões só escutam as reivindicações dos 
trabalhadores quando nos colocamos em movimento 

Na última Campanha Salarial, foi a aprovação da greve 
e a grande manifestação que atrasou a entrada em toda a 
USIMINAS, no mês de dezembro, que fez os patrões recuarem 
e apresentarem nova proposta. 

No ano passado, o conjunto dos metalúrgicos de 
Ipatinga travaram várias lutas contra os ataques dos patrões: 
enfrentamos a tentativa da USIMINAS de reduzir salários, a 
tentativa da Sankyu de impor um acordo de turno goela abaixo 
dos trabalhadores, o calote da CMI, os turnos irregulares 
nas empreiteiras e empresas do setor metal mecânico e 

impedimos a retirada do vale refeição que a Sonda queria 
arrancar dos trabalhadores. 

São exemplos que mostram que é na luta que garantimos 
nossos direitos e nossas reivindicações. Por isso, vamos 
intensificar nossa mobilização e avançar nas conquistas. 

A pauta de reivindicação, construída pelos metalúrgicos,  
foi protocolada em todos as empresas do setor metal 
mecânico no dia 11/09 e os principais pontos são:

REPOSIÇÃO DAS PERDAS E AUMENTO SALARIAL;
VALE CESTA;
PLANO DE SAÚDE;
MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO.

REAJUSTE: 4,34% em 1/01/16 
e 2,89% em 01/04/16, sendo 
proporcional a data de admissão 

PISO SALARIAL: R$ 1107,00

NADA CAI DO CÉU, TUDO É FRUTO DA NOSSA LUTA

 A proposta já foi rejeitada em mesa pelo SINDIPA pois 
não repõem nem o que já perdemos com o aumento dos preços  
e não contempla as reivindicações dos trabalhadores.  
 A inflação dos últimos 12 meses, de dezembro de  
2014 a novembro de 2015  (últimos dados divulgados), já 
soma 10,97%. Ou seja, já tivemos, até agora, uma perda 
salarial de 10,97%.

Por isso, vamos a luta por melhores salários e 
mais direitos!

Ano IV - Nº 02,  Ipatinga, 08/janeiro de 2016

Paralisação na USIMINAS 19/12/2014 Mobilização contra a redução de direitos 16/07/15

Assembleia de mudança do turno na INDUMEP Mobilização da Campanha Salarial na VIGA



Esse ano, tudo aumentou muito. O 
preço dos alimentos, da água, da luz, do 
aluguel e etc, ou seja, tudo que faz parte 
das nossas despesas mensais.

Nos últimos 12 meses, de 
dezembro de  2014 a novembro de 2015  
(últimos dados divulgados)a inflação já 
soma 10,97%. 

Veja um exemplo: se um 
trabalhador recebe R$ 2.500,00, a 
inflação já engoliu mais de R$ 250,00 
do salário.

O aumento dos preços durante 
todo o ano faz com que acumulamos 
perdas e arrocha cada vez mais nossos 
salários. Assim, nosso salário cobre cada 
vez menos o que precisamos e estamos 
cada dia mais endividados.   Veja ao lado 
a tabela dos aumentos. 

Por isso, temos que ir a luta e 
enfrentar a enrolação dos patrões.

Vamos a luta para recuperar as 
perdas salariais e garantir aumento.

PERDA SALARIAL DOS METALÚRGICOS DE IPATINGA JÁ 
CHEGA A 10,97% NOS ÚLTIMOS 12 MESES

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

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013 Ipatinga, janeiro, 2016

No dia 29/12, os trabalhadores aprovaram por ampla 
maioria a prestação de contas realizada pela diretoria do 
SINDIPA, em assembleia nas portarias das principais empresas. 

E no dia 30/12, os trabalhadores participaram e 
aprovaram a previsão orçamentária para o ano de 2016, na 
assembleia realizada no Sindicato.

Essas assembleias demonstram o compromisso e a 
responsabilidade da Diretoria com os trabalhadores e com 
o patrimônio da categoria. Estamos firmes trabalhando na 
reconstrução do Sindicato que foi totalmente dilapidado pelo 

Boca Roxa e sua turminha de pelegos.
Nem a confusão dos pelegos que tumultuaram a 

assembleia em junho, impediu a diretoria de prestar contas de 
forma transparente à categoria. 

A atual diretoria também está empenhada na melhoria 
do atendimento aos metalúrgicos sindicalizados e, diferente 
da época dos pelegos, o Sindicato agora está de portas 
abertas para o esclarecimento e a participação de todos os 
metalúrgicos na reconstrução desse importante instrumento 
de luta. Participe!

EM ASSEMBLEIA, METALÚRGICOS APROVAM PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DO SINDICATO E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2016

VENHA CONHECER A COLÔNIA DE FÉRIAS DOS METALÚRGICOS EM ITAIPAVA
AS CASAS FORAM RECENTEMENTE REFORMADAS, COM ELETRODOMÉSTICOS 

NOVOS E UMA MELHOR ESTRUTURA PARA ATENDER AOS SÓCIOS METALÚRGICOS 

MAIS INFORMAÇÕES: 3829-6603 

Seja sócio! Juntos somos fortes!


