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dia 08/06, TEM ASSEMBLEIA

dos trabalhadores na harsco

Companheiros/as
Na semana passada, em mais uma reunião com o
representante da Harsco, a empresa apresentou a mesma
proposta feita pelo desembargador para a Sankyu e para
Convaço, por isso, vamos realizar assembleia.
A primeira audiência do dissídio coletivo movido pelo
Sindicato contra a Harso já está agendada para o dia 21/06.
Temos que rejeitar a proposta para pressionar a empresa e o
judiciário a fazerem uma proposta melhor na audiência.
Por isso, participe da assembleia e REJEITE a
proposta. Vamos mostrar para o desembargador o grande
descontentamento dos trabalhadores com essa proposta
ridícula e com o 0% de reajuste.
O SINDIPA tomou todas as medidas para não permitir
que a empresa desse o calote no que deve aos trabalhadores.
E agora é preciso a participação de todos para seguirmos na
luta! Precisamos ficar firmes para continuar avançando!

participe da assembleia, rejeite essa
proposta absurda e vamos juntos intensificar
nossa mobilização e arrancar nossas conquistas!

Veja a proposta:
0% de reajuste.
abono de r$ 1.100,00 proporcional aos meses
trabalhados entre 1º de novembro de 2014 a 31 de outubro
de 2015, com o mínimo de R$ 200,00, inclusive para os
demitidos depois da data base (1º novembro).
-Quem foi demitido depois de 1º de novembro de 2015
tem direito ao abono.
-Quem foi contratado depois de 1º de novembro de
2015 receberá R$200,00.
pago em duas vezes, a primeira metade em 5
dias e a segunda 30 dias depois.

Assembleia dia 08/06, quarta-feira. Participe!
Nas portarias 2 (Centro) e 3 (Doap) das 06h00 às 07h30 e
das 13h30 às 15h30 e na sede do Sindicato das 11h00 às 15h30

Primeira audiência do dissídio contra o SINDIMIVA
está agendada para o dia 15/06
negociação engloba Tectubos e servlub
A primeira audiência do dissídio coletivo movido pelo
- Abono dividido em 4 vezes:
SINDIPA contra as empresas do setor metal mecânico será
- Empresas com 01 a 30 trabalhadores: R$ 465,00
realizada no dia 15/06 no Tribunal Regional do Trabalho em
- Empresas com 31 a 60 trabalhadores: R$ 540,00
Belo Horizonte.
- Empresas com 61 trabalhadores acima: R$ 700,00
O SINDIMIVA, sindicato que representa as empresas
A perda com a inflação, desde a última data base (janeiro
do setor metal mecânico, negocia também pelas empresas do ano passado) até janeiro desse ano, foi de 11,28%, mas o
Tectubos e Servelub que atuam dentro da área da USIMINAS. SINDIMIVA quer um reajuste de apenas 2,5%.
O Sindicato entrou com ação judicial contra as
empresas, pois as mesmas se recusam a pagar o que devem
aos trabalhadores insistindo em não repor nem as perdas que
tivemos com a inflação.
Veja abaixo a última proposta do SINDIMIVA:
- Reajuste salarial de 2,5% a partir de janeiro (data base).

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013
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trabalhadores na sankyu, magnesita, equipar e
convaço aprovaram as propostas da empresas

Na assembleia realizada, dia 01/06, os trabalhadores
na Sankyu, Equipar e Magnesita aprovaram a proposta das
empresas para a Campanha Salarial 2015/2016.
Na segunda audiência do dissídio movido pelo Sindicato
contra a Sankyu, realizada no dia 27/05, o desembargador
manteve a proposta que só aumentou o abono e 0% de reajuste.
O Judiciário determinou ainda a realização de assembleia.
A Magnesita e a Equipar apresentaram propostas com o
mesmo valor do abono da proposta feita pelo desembargador
para a Sankyu e para Convaço.
Na semana anterior, os trabalhadores na Convaço já
haviam aprovado a mesma proposta.
A pressão e as ameaças da chefia dentro da empresa
foram muitas, além do aperto nas contas devido a enrolação
dos patrões. Mas foram muitos os trabalhadores que ficaram

firmes e rejeitaram a proposta. 46% dos trabalhadores na
Magnesita rejeitaram a proposta e mostraram sua insatisfação.
Na Sankyu 313 trabalhadores, quase 30%, também
rejeitaram a proposta rebaixada.
Uma importante conquista dessa Campanha foi
garantir o pagamento do abono também para os demitidos
depois da data base, o que nunca foi pago pela empresa e
agora passa a ser direito adquirido.
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 e
entre em contato com o Sindicato.
Vamos juntos preparar a mobilização para a
Campanha de Turno nas empreiteiras e contra as
irregularidades nos horários da Convaço.

Processos coletivos exigindo nossos direitos

dia 30/06 tem audiência do processo movido pelo sindipa
contra a USIMINAS EXIGINDO O PAGAMENTO DE Periculosidade e
Insalubridade PARA OS TRABALHADORES NA ENA
No dia 30/06, será realizada a primeira audiência do
processo coletivo movido pelo SINDIPA contra a USIMINAS
exigindo o pagamento dos adicionais de periculosidade e
insalubridade para os trabalhadores na Estação Neutralizadora
de Ácidos (ENA). O processo é para quem trabalha nesse
setor atualmente ou já trabalhou nos últimos 05 anos.
Você pode acompanhar o andamento do processo pelo
número 0011653-68.2015.5.03.0097 no site do TRT3 na
seção de Consulta Pública Processual Unificada na seção PJE.
Nesse mês, o Sindicato já entrou também com outras

ações coletivas que divulgaremos nos próximos Jornais.
Para entrarmos com Ações Coletivas exigindo o
cumprimento dos nossos direitos, o Sindicato precisa de
detalhes de cada área e de cada função. Por isso, entre no
link http://www.sindipa.org.br/questionario.php e responda
as perguntas da sua área ou LIGUE para o Sindicato.
É bom lembrar que os processos coletivos movidos
pelo Sindicato atendem a todos os trabalhadores que estão
na situação reivindicada e o nome de nenhum trabalhador é
citado.

SINDIPA TEM NOVO CONVÊNIO PARA OS SÓCIOS
Os sócios do SINDIPA agora podem usufruir
com a família de mais um espaço de lazer, com
preço diferenciado, além das casas de Itaipava,
totalmente reformadas e do campo de futebol na
sede.
O SINDIPA fez convênio com o sítio Recanto
d´Classe para o atendimento ao sócio. Aproveite!

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

