
Companheiros/as
Depois da resposta dos trabalhadores na assembleia do 

dia 20/06 que disseram NÃO a proposta rebaixada dos patrões, 
as empresas marcaram uma nova reunião para o dia 12/07.

Na reunião, os patrões mais uma vez enrolaram e 
mantiveram o mesmo reajuste salarial aumentando apenas os 
valores do abono. 

O Sindicato rejeitou mais essa falta de respeito e manteve 
a audiência do dia 19/07 na justiça do trabalho em Belo 
Horizonte, que foi a continuação do dissídio coletivo movido 
pelo SINDIPA contra as empresas do setor metal mecânico. 

Na audiência, o SINDIPA, mais uma vez, defendeu 
o reajuste salarial que reponha as perdas com a inflação e 
aumento salarial. O SINDIMIVA, representante dos patrões, 
pediu um prazo para consultar todas as empresas e uma nova 
audiência foi realizada no dia 27/07.

Nessa audiência as empresas apresentaram uma 
nova proposta que aumentou o reajuste salarial e avançou 
em algumas cláusulas sociais. Mas ainda é pouco, pois 
o reajuste não repõe nem as perdas que tivemos com a 
inflação. Por isso, participe da assembleia e rejeite a 
proposta. 

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA dia 04/08
Os patrões enrolam na Campanha Salarial para tentar 

aprovar um reajuste rebaixado. Precisamos continuar firmes, 
pois o reajuste que tivermos agora terá impacto também nos 

próximos reajustes. A luta não é fácil, mas só assim, com a 
participação de todos, que podemos avançar. 

A perda com a inflação, desde a última data base 
(janeiro de 2015) até janeiro desse ano, foi de 11,28%. Ou 
seja, já perdemos 11,28% do nosso salário. 

Por isso, REJEITE essa proposta absurda e vamos 
todos juntos intensificar nossa  mobilização!

Veja a proposta:
- Reajuste salarial de 3% a partir de janeiro (data base) + 
1% a partir de agosto.
- Retroativo pago em 3 vezes junto com as parcelas do abono. 
- Abono dividido em 3 vezes (agosto, setembro e outubro): 

- Empresas com 01 a 30 trabalhadores: R$ 511,50
- Empresas com 31 a 60 trabalhadores: R$ 594,00
- Empresas acima de 61 trabalhadores: R$ 770,00 

-Piso salarial: R$ 900,00
- Inclusão das seguintes cláusulas na Convenção Coletiva:
 - Garantia de emprego para os trabalhadores com 
contrato em vigor há mais de 5 anos e que cumpram os 
requisitos para aposentadoria em até 18 meses;
 - As férias não terão inicio em sábados, domingo e 
feriados;
 - Entrega em até 30 dias do documento PPP para 
os trabalhadores na ativa e para aqueles com contrato 
encerrado e que não receberam o documento a época da 
rescisão contratual; 
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dia 04/08, TEM aSSEMBLEia
doS TraBaLhadorES do SETor METaL MEcânico

assembleia dia 04/08, quinta-feira. Participe!
As urnas para votação ficarão disponíveis no Sindicato das 07:30h às 18:00h. Haverá também 

uma urna itinerante nas portarias de algumas  empresas. Veja abaixo os horários.

Lumar - 06:20 às 07:00
hc - 06:30 às 07:00
Mecvaço - 06:30 às 07:00
Bema - 06:30 às 07:10
Faceme - 06:30 às 07:20
JM - 06:40 às 07:00
arcon - 07:40 às 08:10
recal - 11:00 às 11:30

daiane - 11:00 às 11:50
Usileste - 11:00 às 11:50
Valgom - 11:20 às 11:50
help car - 11:30 às 12:20
Lider  - 11:30 às 12:30
Muniz - 11:30 às 12:30
henripar - 12:00 às 12:30
Basculaço  - 12:30 às 13:00

indumep - 14:20 às 17:30
cenasa - 16:00 às 17:00
cida - 17:00 às17:30
Mcr - 17:00 às17:30
Viga - 17:00 às 17:30
dutar - 07:40 às 08:10
Molas ipatinga - 12:00 às 
12:30
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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

No dia 24/06, os trabalhadores aprovaram em 
assembleia a prestação de contas realizada pelo SINDIPA.

Participaram mais de 300 trabalhadores nas principais 
portarias da usina e das empresas metalúrgicas.  

A assembleia demonstra novamente o compromisso 
e a responsabilidade dessa Diretoria com os trabalhadores.

Estamos firmes reconstruindo o Sindicato que foi 
totalmente dilapidado pela antiga diretoria pelega.

E esses mesmos pelegos, que nunca fizeram uma 
prestação de contas quando estavam na diretoria, tentaram 
de tudo, junto com a USIMINAS, para atrapalhar a assembleia. 
Foram liberados do trabalho pelas empresas, fizeram 

baixarias e até gestos obscenos na portaria, contrataram 
seguranças que juntos com os arapongas da usina tentaram 
intimidar a direção do Sindicato e os trabalhadores. Mas não 
conseguiram.

Desde que a atual diretoria tomou posse, em 30 de 
setembro de 2013, estamos empenhados na luta em defesa 
dos trabalhadores e em reorganizar o Sindicato de forma 
transparente para garantir de fato atendimento à categoria.

E os trabalhadores mostraram que estão firmes com 
essa diretoria que agora é dos metalúrgicos. O Sindicato agora 
é um espaço onde os metalúrgicos podem ir e denunciar os 
problemas nos seus locais de trabalho. 

Seja sócio! Juntos somos fortes!

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!

Junto à luta em defesa dos nossos direitos, também 
estamos movendo ações coletivas no Judiciário denunciando 
as irregularidades das empresas nos locais de trabalho.

A antiga Diretoria pelega não tinha nenhuma ação 
trabalhista contra as empresas da região. Mas o Sindicato 
agora não tem o rabo preso com os patrões e, por isso, 
estruturamos um setor jurídico que atende as demandas 
trabalhistas e previdenciárias.

Desde que tomamos posse, movemos várias 
ações coletivas exigindo o cumprimento dos direitos dos 
trabalhadores e o pagamento do que é devido. Veja abaixo as 
ações movidas contra as empresas do setor metal mecânico:

Bema: Ação Coletiva contra o desrespeito ao Intervalo 
Refeição.

INDUMEP: Ação coletiva exigindo o pagamento das 7º 
e 8º horas para os trabalhadores em turno de revezamento, 
devido a implementação de turno sem Acordo.

- Ação coletiva exigindo o pagamento do 13º de 2015 
e danos morais por atrasos nos pagamentos dos salários e 
adiantamentos.

- Ação Coletiva exigindo o anulamento dos avisos 
prévios não trabalhados.

- Ação Coletiva exigindo o pagamento de danos morais 
pela retaliação à trabalhadores no movimento grevista.

- Ação Coletiva exigindo o pagamento e o retroativo dos 
últimos 5 anos de vale transporte para todos os trabalhadores.

Lumar: Ação coletiva exigindo o pagamento das 7º e 8º 
horas para os trabalhadores em turno de revezamento, devido 
a implementação de turno sem Acordo.

Muniz: Ação coletiva exigindo o pagamento das 7º e 8º 
horas para os trabalhadores em turno de revezamento, devido 
a implementação de turno sem Acordo.

Metalúrgica Tucanuçu: Ação Coletiva exigindo o 
pagamento do Abono, do retroativo do Acordo de Trabalho e 13º.

Usinagem Daiane: Ação Coletiva exigindo o pagamento 
do Abono. 

Denuncie as irregularidades no seu local de trabalho 
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, LIGUE para 
o Sindicato. 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 MoVE aÇÕES coLETiVaS conTraS aS EMPrESaS 

METaLÚrGicoS aProVaM PrESTaÇÃo dE conTaS do SindiPa!


