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OU A INDUMEP PAGA 
OU OS TRABALHADORES VÃO PARAR 

A INDUMEP mostrou que não tem 
nenhum respeito pelos trabalhadores e, mais 
uma vez, não pagou o que deve. 

Em reunião com o Sindicato, no dia 
07/01, a empresa falou que ia efetuar o 
pagamento até o dia 08/01. Mas, além de 
não cumprir o que disse, a empresa agora 
está falando que não tem previsão para o 
pagamento.

Esse é o terceiro  mês consecutivo 
que a empresa atrasa os salários. No mês 
passado, ela só efetuou os pagamentos 
depois que os trabalhadores denunciaram 
para o Sindicato e juntos pressionamos a 
empresa. 

E o desrespeito não para por ai. A 
INDUMEP também não fez o pagamento do 
13º e os trabalhadores tiveram que passar 
o natal com cupim magro. E para piorar a 
empresa quer pagar só em fevereiro e março. 

Por isso, vamos realizar no dia 
amanhã 12/01 uma assembleia para 
votação de greve.

Os patrões só escutam as 

reivindicações dos trabalhadores quando 
cruzamos os braços e paramos a produção. 

A greve é um direito legítimo e um 
importante instrumento na defesa dos nossos 
direitos. Por isso, participe da assembleia e 
vote pela greve. 

Participe da assembleia 
dia 12/01 e vote pela 

GREVE

Na portaria da INDUMEP 
das 06h30 às 07h30 e 

das 14h00 às 15h30

AléM DE Não PAgAr o qUE DEvE, A 
INDUMEP colocA SEU cAPAcho PArA 

ASSEDIAr oS trAbAlhADorES
João chico e seu puxa saco favorito 

mentem para os trabalhadores. Além do 
assédio para aumentar cada vez mais o 
ritmo da produção, agora o João chico e 
o Paulista tentam enganar os trabalhadores 
dizendo que não adianta procurar o 
Sindicato. 

Abram os olhos João chico e 
Paulista, assédio moral é crime e não vai 
ser um capataz qualquer que vai impedir a 
mobilização dos trabalhadores junto com o 
seu Sindicato!

A greve também é contra o assédio 
moral e o desrespeito dentro da área. 
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Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013 Ipatinga, janeiro, 2016

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 empresas 
do setor metal mecânico, como a INDUMEP 
e a cipalam 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, participe 
da assembleia e vote pela greve. vamos 
juntos defender nossos direitos!

NADA CAI DO CÉU, TUDO É 
FRUTO DA NOSSA LUTA

Seja sócio! 
Juntos somos fortes!

Mobilização da campanha Salarial na vIgA

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

Atraso na produção na Muniz 26/03/2015


