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DIA 27/12 TEM ASSEMBLEIA

PARTICIPE E REJEITE A PROPOSTA

Companheiros,
A mobilização organizada pelo
Sindicato obrigou a Usiminas a se mexer,
mas os acionistas para ampliar ainda mais os
seus lucros querem continuar dando calote
nos salários dos trabalhadores.
PARA IMPEDIR O CALOTE VAMOS
MOSTRAR QUE A GRANDE MAIORIA DOS
TRABALHADORES EXIGE O QUE É SEU
Na semana passada o sindicato
fantasma dos técnicos, defendeu a Usiminas
e sua proposta de calote. Na assembleia

que fizeram na casa do patrão, a FIEMG, os
pelegos manipularam a votação para tentar
enfiar goela abaixo a proposta da empresa.
Os pelegos não conseguiram esconder
que a maioria dos trabalhadores é contra
a proposta da Usiminas: anunciaram a
aprovação da proposta de calote da Usiminas,
mas não conseguem esconder que foram
quase 800 votos contra a proposta. Contando
com os votos de protesto, brancos e nulos, a
maioria dos trabalhadores foi contra o calote
nos salários.

ATENÇÃO

As duas opções da Usiminas não
pagam nem as perdas salariais, veja
novamente:
- Reajuste parcelado com duas opções
de pagamento:
1º - 4% em novembro e 4,5% em abril
sem retroativo
2º - 4% em novembro, 2% em março
e 2,5% em maio sem retroativo.
- Sem avanço nas cláusulas sociais.
- R$ 1.610,00 de abono e só em 2017.

REJEITE A PROPOSTA!!!

participe da assembleia e rejeite a proposta
VAMOS à LUTA CONTRA A TENTATIVA da usiminas DE
ARROCHAR AINDA MAIS OS SALÁRIOS

Participe da assembleia nas portarias do Centro e Doap
Dia 27/12 – de 05h40 às 08h00 e de 21h30 às 23h30

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

REJEITAR A PROPOSTA É DIZER
NÃO AO CALOTE NO SEU SALÁRIO
Vamos seguir juntos e firmes na luta
pela reposição das perdas salariais. Não
vamos engolir o calote que a USIMINAS
quer impor aumentando seus lucros e
arrochando ainda mais os salários dos
trabalhadores.
O INPC está em 8,5%, mas a
USIMINAS não quer pagar o que deve,
pois quer parcelar o índice e não pagar o
retroativo.
As perdas acumuladas 2015/2016
já chegam a 19,71%, pois, no ano
passado, a USIMINAS não pagou nada de
reajuste.

A USIMINAS tenta dar o calote no
que deve aos trabalhadores, mas suas
ações na Bolsa aumentaram em 186%,
a produção de chapas grossas aumentou
em 30,5% e o preço do aço em mais de
35%.
A chefia e o RH também já
pegaram a sua parte, como vem sendo
denunciado na área. Recebem o aumento
para pressionar os trabalhadores a aceitar
reajustes rebaixados.
VAMOS JUNTOS REJEITAR E
SEGUIR NA LUTA EM DEFESA
DOS SALÁRIOS E DIREITOS

Veja os reajustes salariais dos metalúrgicos no país, conquistados na luta

SÓ RECLAMAR NÃO BASTA!
É só COM A MOBILIZAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS QUE
VAMOS DEFENDER NOSSOS DIREITOS E aVANÇAR EM
NOVAS CONQUISTAS!
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

