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REUNIÕES DA CAMPANHA SALARIAL JÁ COMEÇARAM
E MAIS UMA VEZ É SÓ ENROLAÇÃO DAS EMPRESAS

Companheiros/as
Desde o início do mês, o SINDIPA
está realizando reuniões com as empresas
para discussão da pauta de reivindicação
da Campanha Salarial 2016.
Nas reuniões, todas as empresas
vêm com o mesmo papo furado de que
a situação está ruim. Ou seja, mais uma
vez querem dar o calote no que devem
aos trabalhadores e assim aumentar
ainda mais seus lucros.
Só com mobilização vamos
conquistar aumento salarial e avançar
em novas conquistas, como cesta básica
e plano de saúde para toda a categoria.
E a mobilização tem que ser feita
por todos os trabalhadores. Só reclamar e
não participar da luta é jogar contra seus

com o mesmo papo furado que ainda
não renovaram os contratos com a
USIMINAS agenda calendário
USIMINAS e que o reajuste salarial
Na reunião realizada, ontem, dia depende do reajuste da usina.
25/10, a USIMINAS, que demorou quase
Por isso, nossa luta é unificada.
um mês para reunir com o Sindicato, não Todas paralisações e manifestações
respondeu nenhuma das reivindicações são do conjunto dos metalúrgicos da
dos trabalhadores, apenas foi acertado USIMINAS, USIMEC e EMPREITEIRAS.
o calendário das reuniões que serão
realizadas nos dias: 01/11, 08/11 e Veja as datas das próximas reuniões:
16/11.
27/10 AMOI 9:00
28/10 USIMEC 14:00
Empreiteiras mais uma vez vão
31/10 EQUIPAR 15:30
fazer o que a USIMINAS mandar
09/11 CONVAÇO 14:00
Já foram realizadas as primeiras
10/11 HARSCO 9:30
reuniões com a Convaço, Sankyu,
11/11 MAGNESITA 10:00
Embasil, MR, Equipar, Engimapi e Harsco.
18/11 ENGIMAPI 14:00
Todas as empreiteiras vieram
16/11 MR 17:00

próprios interesses e fortalecer o patrão.

Dia 28/10 tem assembleia para os
TURNO CMI Brasil
trabalhadores de turno na USIMINAS
A CMI implementou, no ano passado,
Na assembleia de turno realizada
em março, os trabalhadores da
USIMINAS/ UNIGAL e USIROLL votaram
pela renovação do Acordo de turno
mantendo os critérios propostos pela
empresa de 37,38 horas semanais, até
8 horas diárias e 4 letras em 3 turnos.
Pela proposta aprovada, os
trabalhadores teriam 3 tabelas para
escolher e a maioria decidiu por uma

nova tabela que foi implementada em
abril.
O atual Acordo de Turno
garante que a tabela escolhida pelos
trabalhadores possa ser alterada depois
de 6 meses. Por isso, no dia 28/10,
vamos realizar uma nova assembleia
na qual os trabalhadores de turno vão
decidir pela manutenção ou não da
nova tabela. Veja abaixo as tabelas:

Tabela 1 - Atual

Tabela 2 - Antiga

A assembleia dia 28/10 das 05h40 às 07h30
e das 21h40 às 23h20 nas portarias do Centro e Doap.
Haverá urna no Sindicato das 07h00 às 17h00.

um turno de revezamento com mais de 6h
diárias sem Acordo com o Sindicato e com
os trabalhadores.
Como a empresa está com o
turno irregular, todas as horas que foram
realizadas depois da 6ºhora/dia devem ser
pagas com adicional de 50%. Isso significa
que a empresa deve, por exemplo, para um
trabalhador que recebe R$ 2.000,00 e que
trabalhou em turno desde junho de 2015,
aproximadamente R$ 8.000,00.
A cara de pau da empresa é tão
grande que ela não quer pagar essas horas
que ficaram para trás e nem o adicional de
turno dos meses passados e mente para os
trabalhadores tentando culpar o Sindicato.
Além disso, a 1º proposta dela era
3% de adicional de turno, sendo que todas
as empreiteiras pagam 5%.
A firmeza do Sindicato e dos
trabalhadores, que participaram das reuniões,
pressionou a empresa a aumentar o adicional
para 5%, mas ela ainda quer dar o calote no
que deve dos meses passados. Se ela manter
a proposta de calote vamos entrar com a
ação judicial exigindo as horas irregulares.
Fique atento aos próximos jornais.

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013
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SINDIPA e aposentados realizam manifestação contra a reforma
da previdência e aumento do plano de saúde da USIMINAS

O SINDIPA e trabalhadores aposentados realizaram, no
dia 19/10, manifestação em frente à Previdência da USIMINAS
para protestar contra o aumento de 15,2% do plano de saúde.
Esse aumento inviabiliza a manutenção do plano para
os aposentados, que já gastam muito com procedimentos e
medicamentos, e tem grande impacto para os trabalhadores
da ativa, pois a Usiminas não pagou nenhum centavo de
reajuste salarial e agora enfia goela abaixo 15,2% de aumento.
A manifestação denunciou também os ataques do
governo contra a Previdência Social que, além de aumentar
a idade para aposentadoria, quer acabar com o reajuste das
aposentadorias de acordo com o reajuste do salário mínimo.
Essa foi a primeira manifestação dos metalúrgicos
contra a reforma da previdência e o aumento abusivo nas
mensalidades do plano de saúde da USIMINAS. Faremos
mais atividades e paralisações, fique atento.

METALÚRGICOS JUNTOS COM A INTERSINDICAL EM LUTA CONTRA OS
ATAQUES DO GOVERNO AOS DIREITOS DOS TRABALHADORES
O dia 29 /10, Dia Nacional de Paralisação dos
Metalúrgicos, foi marcado por manifestações em várias
regiões do País contra os ataques do governo à Previdência
Pública e aos direitos trabalhistas.
Os Sindicatos organizados na Intersindical realizaram
manifestações que demonstram que o movimento começa a
avançar rumo à necessária greve geral.
Em São Paulo, os metalúrgicos junto com seus Sindicatos
de luta realizaram paralisações que atrasaram a produção em
várias empresas reunindo mais de 15 mil trabalhadores.

Tanto aqui, como em Cubatão/SP, aconteceu a
panfletagem na Usiminas do Jornal Nacional da Intersindical
em que mostramos que é preciso fortalecer a luta para
impedir os ataques aos nossos direitos.
A Intersindical, além do dia 29, tem realizado várias
ações junto aos trabalhadores para fortalecer a luta necessária
para barrar os ataques dos governos e dos patrões.
Seguimos avançando na luta por nenhum direito a
menos e para avançar rumo à novas conquistas.

Excursão para a colônia de férias de Itaipava! Participe!
Entre os dias 15 e 18/09, realizamos uma excursão
dos sócios metalúrgicos para a Colônia de Férias de Itaipava.
Esse ano, já realizamos duas excursões com trabalhadores
da ativa e aposentados que foram momentos importantes de
confraternização da categoria.
Participe das próximas excursões, anote as datas:
De 3 à 6 de novembro
De 24 à 27 de novembro.

A viagem inclui transporte, alimentação e hospedagem.
As vagas serão preenchidas conforme ordem de inscrição.
As casas foram totalmente reformadas e agora são um
excelente espaço de lazer para os sócios e suas família.
Mais informação pelo telefone 3829-6630.
As inscrições para o sorteio das casas da colônia de férias
para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro podem ser
feitas do dia 03/11 até 30/11.
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