
o desrespeito da usimec só aumenta
Companheiros/as

Na reunião realizada ontem, dia 12/04, a USIMEC 
novamente fez hora com a cara do trabalhador e não 
apresentou nenhuma proposta e manteve o mesmo absurdo 
de 0% de reajuste e o mesmo valor do abono. Veja:

É importante lembrar que além do 0% de reajuste a 
USIMEC também não pagou a PLR referente a 2015. 

USIMEC SÓ QUER ENROLAR E FAZER HORA COM 
A CARA DO TRABALHADOR

Depois da rejeição da proposta de 0% pelos 
trabalhadores, em assembleia, a USIMEC está só enrolando 
e mostrou mais uma vez que não tem respeito pelos 
trabalhadores e que não quer negociar na Campanha Salarial. 

Na reunião realizada dia 22/03, a USIMEC chegou ao 
absurdo de insistir no 0% de reajuste salarial e apenas propôs 

pagar o abono em uma única parcela. 
Depois a empresa desmarcou em cima da hora a 

reunião agendada para o dia 31/03 e para piorar remarcou só 
para o dia 12/04.

E na reunião de ontem também não apresentou nova 
proposta, apenas dividiu o abono em 3 vezes.

Depois da assembleia, o Sindicato notificou o TRT que 
a empresa continua não querendo negociar o reajuste salarial 
e uma nova audiência do dissídio foi agendada para o dia 
26/04. 

Junto ao dissídio vamos continuar intensificando 
nossa mobilização como fizemos no dia 31/03. E foi só o 
começo!

- 0% de reajuste 
- Abono de  R$ 3.700,00 EM UMA PARCELA OU EM 3 
PARCELAS
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ao invés de pagar o que deve, usimec obriga os 
trabalhadores a assinarem uma lista fajuta 

Um dia antes da reunião, a chefia e o RH da USIMEC 
obrigaram alguns trabalhadores a irem ao Sindicato entregar 
uma lista pedindo para o Sindicato levar a mesma proposta 
absurda da empresa para votação. Ou seja, a empresa quer 
que o Sindicato desrespeite a decisão dos trabalhadores na 
assembleia do dia 16/03 e faça a assembleia de novo.

Já havíamos recebido várias denúncias de 
trabalhadores que foram obrigados pela chefia a assinar 
essa lista. A lista não tem validade legal e denunciamos 
no Ministério Público do Trabalho mais esse assédio e 
pressão da USIMEC. 

Você pode acompanhar a denúncia pelo número NF. 
000200.2016.03.007/0

Essa é a mesma tática usada pela USIMINAS para 
tentar reduzir os salários dos trabalhadores em 2015. Mas 
não conseguiu.

No ano passado, a chefia e pelegos ligados a antiga 
diretoria levaram uma lista dessa para o Judiciário tentando 
obrigar o Sindicato a realizar uma assembleia para redução 
salarial, mas o Tribunal Regional do Trabalho confirmou que 
o abaixo-assinado demonstrava a pressão da USIMINAS 
sobre os trabalhadores, o que fere o livre direito de 
organização sindical. 

Além disso, o TRT confirmou que o Sindicato é o 
legítimo representante dos trabalhadores, tendo garantido 
o direito de recusar propostas que prejudiquem a categoria. 
Veja nas palavras do próprio TRT: “Ao sindicato cabe a defesa 
dos interesses de seus associados, sendo prerrogativa 
da Diretoria, inclusive, a condução política, presume-se 
legítima, em princípio, a negativa da entidade sindical em 
anuir com a proposta da Usiminas de redução dos direitos 
trabalhistas de seus filiados”.

agora a chapa vai esquentar



Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013
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aLÉm de construir a Luta, tamBÉm estamos empenhados em 
reFormar e reorganiZar o sindicato para meLhor atender os sócios

Desde que tomamos posse, em setembro de 2013, 
estamos enfrentando vários desafios para, junto à luta em 
defesa dos nossos direitos, reorganizar o Sindicato para 
melhor atender os metalúrgicos sindicalizados em todos os 
departamentos da entidade.

Veja abaixo as reformas e novidades 
que já realizamos:

Reforma das casas da Colônia de Férias de Itaipava;
Reforma do campo de futebol na sede da entidade;
Restruturação do setor jurídico para atender às ações 

trabalhistas gratuitamente para os sócios, além das ações 
civis e criminais;

Reforma e modernização do setor médico odontológico;
Reforma da sede do Sindicato;
Novos convênios com laboratórios em toda a região;
Convênios com universidades, como o Pitagóras, 

ÚNICA e FADIPA, além de escolas de inglês e informática. 

Filie-se ao Sindicato, faça parte dessa luta. 
No momento da sindicalização você também ganha uma camisa e uma bolsa.

CASAS DE PRAIA em Itaipava

SETOR MÉDICO/
ODONTOLÓGICO

Sede do sindicato e campo de futebol

vitória dos traBaLhadores: 
metaLÚrgicos da BaiXada santista/sp reeLegem a chapa 1,  

derrotando a usiminas e os peLegos da ForÇa sindicaL.
Na semana passada, aconteceu a eleição do Sindicato 

dos Metalúrgicos da Baixada Santista/SP e os trabalhadores na 
USIMINAS, nas metalúrgicas e os aposentados se colocaram 
em movimento para defender seu instrumento de organização 
e luta e reelegeram a atual diretoria ligada a Intersindical. 

A vitória da CHAPA 1 é a continuidade da luta em 
defesa dos salários e direitos do conjunto dos trabalhadores.

Veja abaixo o resultado da eleição:
CHAPA 1:1670 votos
Chapa 2: 677 votos
A chapa derrotada foi a Força Sindical, apoiada pela 

USIMINAS, que contratou jagunços e agrediu a atual diretoria 

para tentar impedir que a decisão dos trabalhadores fosse 
respeitada, mas não conseguiu.

A Força Sindical, central pelega criada para apoiar os 
patrões, é a mesma da turma do Boca Roxa e do Gláucio 
Ervilha que foram derrotados aqui e desde então aparecem 
com seus jornalecos caluniando a atual diretoria do SINDIPA. 
É a mesma turma que inventa sindicatos fantasmas com o 
objetivo de tentar voltar a atacar os trabalhadores.

Seja em Cubatão ou aqui em Ipatinga, novamente os 
trabalhadores juntos com os Sindicatos de luta 

e com a Intersindical derrotaram os pelegos que estão a 
serviço dos patrões.


