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DIA 28/04 TEM ASSEMBLEIA

VOTAR PELA REJEIÇÃO É
EXIGIR NOSSOS DIREITOS
Companheiros/as

Ontem, dia 26/04, foi realizada a segunda audiência de
conciliação do dissídio coletivo e, mais uma vez, a USIMEC
fez graça com a cara do trabalhador.
A empresa teve a coragem de oferecer R$ 100,00 a
mais no abono e chamar isso de nova proposta.
O Sindicato propôs que a empresa pagasse uma cesta
básica e o mesmo foi indicado pelo desembargador, mas a
empresa mostrou que não quer negociar.
Precisamos realizar uma nova assembleia para
continuar com o dissídio.
Por isso, no dia 28/04 é fundamental a participação
de todos os trabalhadores e a REJEIÇÃO da proposta para
continuarmos com o processo do dissídio e conseguir
avançar.

Veja a proposta:
0% de reajuste.
abono de r$ 3.800,00 pago em duas vezes (a
1º de R$2.700,00 em 8 dias e a 2º de R$ 1.100,00 no
próximo mês), Com a opção de receber em uma
única parcela se o trabalhador procurar o RH até
3 dias após a assinatura do acordo.
O SINDIPA esta na luta contra essa proposta rebaixada
da empresa. Agora, mais uma vez é preciso a participação de
todos para avançarmos.
Os trabalhadores da USIMEC mostraram que sabem o
valor do seu salário e que não vão aceitar serem enganados
pela empresa. Nossa mobilização nos trouxe até aqui e
precisamos ficar firmes para continuar avançando.
PARTICIPE DA ASSEMBLEIA, REJEITE A PROPOSTA E VAMOS
PARAR A PRODUÇÃO EM DEFESA DOS NOSSOS SALÁRIOS!

Veja as perdas com essa proposta

- A USIMEC está usando o abono para tentar enganar os trabalhadores, pois estamos com as contas apertadas. Mas
se não tivermos reajuste agora vamos ficar apertados o ano todo, pois, a previsão de inflação para esse ano é de 10%.
Ou seja, até a próxima negociação, em novembro desse ano, teríamos uma perda salarial de 20%.
- Só de retroativo da data-base (novembro), um trabalhador que recebe R$ 2.500,00 perderia R$ 1.549,50.
- Perde-se também no valor das férias, 13º, retorno de férias, FGTS e nos adicionais durante o ano todo. O abono
não cobre perda nenhuma, ele não é incorporado ao salário e não entra no cálculo para aposentadoria.
- O abono cai na conta e o imposto de renda come uma boa parte. Na USIMINAS um trabalhador que ganha R$
2.500,00 teve um desconto no abono de R$ 584,37 de imposto de renda mais R$ 1.012,00 de INSS.

Participe da assembleia!
e rejeite essa proposta absurda!

USIMEC
dia 28/04 - das 05h40 às 07h0
e das 13h30 às 17h00
NA PORTARIA DA EMPRESA
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