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LUCRO AUMENTA, PREÇO DO AÇO
SOBE, e OS ACIONISTAS FAZEM FESTA
Mas A USiMEC continua enrolando na campanha salarial

Companheiros/as
No dia 28/10, o grupo USIMINAS divulgou seu balanço do 3º trimestre de 2016 que foi muito comemorado pelos acionistas.

Veja abaixo os resultados apresentados pela empresa:
Receita líquida aumentou 11,7% em relação ao
último trimestre. O resultado é devido principalmente
às unidades de Siderurgia e Transformação do Aço que
tiveram aumento no volume de vendas e de preços.
O EBTIDA do terceiro trimestre de 2016 foi de R$
306,9 milhões, um aumento de 352% comparado ao 2º
trimestre.
O Resultado Líquido, descontando as despesas
financeiras, as perdas cambiais e a venda de ativos, foi
positivo em R$ 219,19 milhões.
O Lucro bruto foi de R$ 266 milhões, um aumento
de 9.755% (!!!!) na comparação trimestral.

No 3º trimestre as ações da Usiminas aumentaram
86%. O valor de mercado da empresa aumentou 79% na
comparação trimestral e 5% na anual.
A produção de aço também aumentou no 3º
trimestre, principalmente as chapas grossas, que tiveram
aumento de 30,5% comparado ao 2º trimestre.
As vendas de aço no trimestre aumentaram 6,6% e
o preço aumentou mais de 35% no último ano.
E a perspectiva, segundo o ex atual presidente da
USIMINAS, é de crescimento de 5% a 10% em 2017 o
que poderia levar, segundo o mesmo, “ao religamento do
alto forno em Ipatinga”.

Enquanto o lucro dos acionistas cresce, para os trabalhadores é só exploração
Nas reuniões realizadas nos dias 04/11 e 10/11, a USIMEC continuou com a enrolação para responder a nossa pauta
de reivindicação QUE FOI ENTREGUE PELO SINDICATO NO DIA 26/09. Mais uma vez, o Sindicato cobrou uma proposta da
empresa e exigiu que após o término da leitura da pauta a empresa apresente uma proposta, ou seja, na próxima reunião que
será realizada dia 17/11, veja ata da reunião no verso.
Como o SINDIPA vem denunciando, a empresa quer reduzir os salários e precarizar as condições de trabalho para
aumentar os lucros dos acionistas que continuam brigando para ver quem fica com a maior parte.
O relatório que mostra o aumento dos lucros, também mostrou que a empresa reduziu em 17,6% os custos com a força
de trabalho dos efetivos e nas terceirizadas. Ou seja, mais arrocho para os trabalhadores e mais lucros pros patrões.

Para enfrentar os ataques aos salários e direitos é preciso fortalecer a luta
Só esperar pelas reuniões não basta. A USIMEC faz de tudo para enrolar a Campanha Salarial. Vamos juntos fortalecer a
luta contra a enrolação e dizer não para as mentiras dos patrões que falam que a situação das empresas está difícil quando, na
realidade, eles comemoram os lucros vindos da exploração do nosso trabalho.

USIMEC MANTÉM MÁSCARA DE SOLDA QUE DESRESPEITA
AS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Há três anos, o ex presidente argentino implementou
na marra novas máscaras de solda que desrespeitam as
normas de segurança do trabalho.
O Sindicato denunciou o desrespeito, na época, e a
empresa se comprometeu a averiguar a situação, mas até
hoje nada foi feito. O novo gerente de segurança do trabalho
também foi procurado, mas até agora não tomou providência.

A empresa não se importa porque quem usa essas
máscaras e correm os riscos não são os coordenadores,
gerentes e o diretor da empresa mas sim nós trabalhadores.
Enquanto isso, no café com o diretor e no DDS
geral com os trabalhadores, o senhor japonês fica falando
de segurança, mas os trabalhadores permanecem com a
mesma máscara e nenhuma providência é tomada.

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013
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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

