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nossA luta é toda dia

Companheiros/as
Na assembleia realizada dia 28/04, os trabalhadores
na USIMEC aprovaram a proposta apresentada pela empresa
para a Campanha Salarial 2015/2016.
A proposta aprovada não atende as reivindicações
dos trabalhadores, mas infelizmente, a pressão, o arrocho,
e a conivência do judiciário, que obrigou a realização de uma
assembleia para essa proposta ridícula, foram determinantes.
Mesmo com a aprovação, sabemos que a indignação
dos trabalhadores contra os ataques da USIMEC se amplia.
Foi grande o número de metalúrgicos que votou pela
rejeição da proposta e na assembleia anterior já haviam
mostrado que sabem o valor do seu trabalho.
Esses são mais exemplos de que os trabalhadores
estão firmes com o Sindicato, que sabem que podem confiar,
pois agora o SINDIPA é um instrumento de luta contra os
ataques dos patrões.
Uma importante conquista dessa Campanha foi
garantir o pagamento do abono também para os afastados,
o que nunca foi pago pela empresa e agora passa a ser
direito adquirido.
Queremos parabenizar todos os trabalhadores que se
mantiveram firmes!

Parada USIMEC 31/03/2016

Parada USIMINAS 11/11/2015

A luta continua por melhores condições de
trabalho e vida. precisamos já ir preparando
nossa próxima campanha salarial e de turno.
Só a mobilização traz vitórias.
A luta não é só na Campanha Salarial, ela acontece
todo dia e se faz em cada local de trabalho.
Converse com os seus companheiros, com os diretores
na área e entre em contato o Sindicato.
Denuncie as irregularidades no seu local de trabalho
para. E vamos juntos preparar a mobilização da próxima
Campanha Salarial!

Manifestação 22/12/2015

Desconto do abono revolta ainda mais
os trabalhadores na USIMEC
Como denunciamos durante toda a Campanha Salarial, parte, além do desconto do INSS. O desconto total foi em
o abono aprovado não é incorporado ao salário, não entra média de 30% do valor do abono.
Esses descontos sentidos agora revoltaram ainda mais
nas férias, no 13°, no FGTS e nos demais reflexos. E para
piorar, ele cai na conta e o imposto de renda come uma boa os companheiros e já inflamaram para a próxima campanha!

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

Ipatinga, maio, 2016

Mais um trabalhador vítima das péssimas
condições de trabalho na Usiminas
No mês passado, as péssimas condições de trabalho
na Usiminas fizeram mais uma vítima.
Um companheiro que trabalha na Estação H da ENA foi
eletrocutado por 3 mil Kv e permanece internado no hospital.
O acidente ocorreu dias antes do Dia Mundial de Luta
contra os acidentes, doenças e mortes provocadas pelo trabalho.
Como é prática da direção da USIMINAS, ela tenta
esconder o acidente e ainda não forneceu a CAT para o
Sindicato, desrespeitando o que determina o Acordo Coletivo.
As condições de trabalho na Usiminas são cada vez
piores e o quadro de trabalhadores está reduzido em várias
áreas, por isso, estendem e intensificam a jornada, o que
aumenta o risco de acidentes.
Como mostra o último balanço da Usiminas, para
reduzir os custos e aumentar os lucros dos acionistas, a
empresa não fornece nem os EPI´s obrigatórios, não realiza

as manutenções necessárias e obriga os trabalhadores a se
exporem à situações de extremo risco à vida.
O SINDIPA vem denunciando as péssimas condições
de trabalho na USIMINAS e exigindo a devida fiscalização do
Ministério do Trabalho.
No Brasil, morre 1 trabalhador a cada 1 hora em
acidentes de trabalho. Esta carnificina é provocada pelo
processo produtivo capitalista: quanto mais exploração da
nossa força de trabalho, mais lucro para o patrão, mais
mortes para a classe trabalhadora.
Não é possível que o trabalhador saia de casa com
saúde e retorne do trabalho acidentado, doente, ou pior, que
não volte nunca.

NÃO ESQUECEMOS! NÃO PERDOAMOS!
A LUTA SEGUE EM DEFESA DA SAÚDE E DA VIDA
DOS TRABALHADORES.

DEMITIU EM MASSA, DEU CALOTE NO REAJUSTE SALARIAL E AGORA
ANUNCIA R$ 1 BILHÃO DE APORTE NA USINA
Depois da carnificina nos empregos e do arrocho
Foram mais de 2 mil demissões, de janeiro até agora,
salarial que a Usiminas fez contra os trabalhadores, os dos trabalhadores efetivos na Usiminas em Cubatão, além
acionistas anunciaram, na reunião do dia 18/04, um aporte de dos trabalhadores nas terceirizadas.
R$1bilhão. E isso porque sabem que os ataques que fizeram
E seu movimento mostra que se preparam para reativar
tornaram a empresa ainda mais lucrativa.
o Alto Forno I em Cubatão.
Os dados do 1º trimestre de 2016, divulgados no dia
25/04, pela própria empresa confirmam isso:
Enquanto os “gastos com pessoal”, ou seja, os salários
e direitos dos trabalhadores, foram reduzidos em 24,6% a
produção só aumentou.
Aqui em Ipatinga, a produção aumentou 5,1% na
comparação com o mesmo período do ano passado.
O EBITDA Ajustado foi positivo em R$51,6 milhões.
Os preços do aço no mercado interno apresentaram
elevação média de 0,8% e 16,5% no externo, com previsão
de mais aumentos durante o ano.

Conheça alguns dos convênios do Sindicato! Seja sócio! Juntos somos fortes!

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

