
Companheiros/as
Depois da última proposta apresentada pelo SINDIMIVA, 

no dia 31/03, as empresas se recusam a continuar a 
negociação da Campanha Salarial 2016 e não querem fazer 
uma nova proposta. 

Diante da intransigência e do desrespeito dos patrões 
que não querem nem repor as perdas que tivemos com a 
inflação, o SINDIPA entrou com dissídio coletivo na justiça do 
trabalho contra as empresas.  

Em Timóteo, o sindicato dos metalúrgicos também 
entrou com pedido de dissídio coletivo contra o SINDIMIVA.

A última proposta lá foi de reajuste de 5% escalonado, 
ou seja, o dobro do proposto aqui pelo mesmo SINDIMIVA. 

Veja abaixo a última proposta do SINDIMIVA:

A perda com a inflação, desde a última data base (janeiro 
do ano passado) até janeiro desse ano, foi de 11,28%, mas 
o SINDIMIVA quer um reajuste de apenas 2,5%. Até abril, a 
perda dos salários com o aumento dos preços já está em 
15,27%. Veja abaixo como tudo aumentou muito:

só esperar pelo dissídio não basta, é preciso
fortalecer nossa mobilização contra os ataques
dos patrões aos nossos direitos. Fique atento e

participe das atividades chamadas pelo Sindicato.

Ano IV - Nº 37, Ipatinga, 13/maio de 2016

Sindipa já entrou com ação 
de diSSídio coletivo

Parada USIMEC 31/03/2016Manifestação 22/12/2015 Parada USIMINAS 11/11/2015

- Reajuste salarial de 2,5% a partir de janeiro (data base).
- Abono dividido em 4 vezes: 

- Empresas com 01 a 30 trabalhadores: R$ 465,00
- Empresas com 31 a 60 trabalhadores: R$ 540,00
- Empresas com 61 trabalhadores acima: R$ 700,00 

Companheiras e companheiros, 
os direitos da classe trabalhadora não 
são presentes de patrões e governos. 
Redução da jornada de trabalho, 
registro em carteira, férias, 13º salário, 
aposentadoria, entre outros, foram 
direitos conquistados através da luta 
dos trabalhadores.

Mas, patrões e governos tentam 
sistematicamente retirar nossos 
direitos, aproveitando os momentos 
de crise, que eles mesmos criaram, 

para fazer isso de forma permanente e 
assim manter e ampliar seus lucros. 

No ano de 2015, em todo o 
país, os trabalhadores se colocaram 
em luta contra os ataques dos patrões 
e dos governos: redução do seguro 
desemprego, projeto de liberação da 
tercerização em todos os setores, 
projeto de redução dos salários - PPE 
- e retirada de direitos.

Aqui em Ipatinga não foi diferente 
e os metalúrgicos juntos com seu 

Sindicato de luta enfrentaram as 
tentativas da USIMINAS e demais 
empresas de redução salarial, calote 
dos pagamentos devidos e retirada de 
direitos. 

Nesse ano de 2016, mais ataques 
virão, independente de quem ficar no 
governo, e precisamos estar juntos e 
firmes na luta em defesa dos nossos 
direitos que conquistamos com muito 
sangue e suor. 

um ano de muita luta



Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

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

Ipatinga, maio, 2016

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 
salarial que a USIMINAS fez contra os trabalhadores, os 
acionistas anunciaram, na reunião do dia 18/04, um aporte de 
R$1bilhão. E isso porque sabem que os ataques que fizeram 
tornaram a empresa ainda mais lucrativa.

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. 

Foram mais de 2 mil demissões, de janeiro até agora, 
dos trabalhadores efetivos na USIMINAS em Cubatão, além 
dos trabalhadores nas terceirizadas.

E seu movimento mostra que se preparam para reativar 
o Alto Forno I em Cubatão.

conheça alguns dos convênios do Sindicato! 

eSpecialidadeS médicaS e odontolóGicaS

CLÍNICO GERAL 
REEDUCAÇÃO ALIMENTAR 
CARDIOLOGISTA 
GINECOLOGISTA 
PSICOLOGIA INFANTIL 
NEUROLOGISTA 

PEDIATRA 
ORTOPEDISTA 
DERMATOLOGISTA 
PSICOLOGIA / SEXOLOGIA 
PSIQUIATRA 
REUMATOLOGISTA 

NUTRICIONISTA 
GERIATRA 
FISIOTERAPIA 
CLINICO GERAL ENDONTOTIA 
PERIODONTIA PRÓTESE 
IMPLANTE

novoS ServiçoS e convênioS do Sindipa

Atendimento de qualidade e menor preço da região para os sócios e seus dependentes

Seja sócio! Juntos somos fortes!


