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O ANO MUDOU, MAS O DESRESPEITO DA INDUMEP
COM OS TRABALHADORES CONTINUA O MESMO
Companheiros/as
O ano de 2017 mal começou e as irregularidades e o
desrespeito da INDUMEP com os trabalhadores já pioraram.
Enquanto os donos da empresa e suas famílias
esbanjam dinheiro com carros e viagens, os trabalhadores na
INDUMEP passaram o natal sem o 13º e sem salário.
Enquanto o João Chico, um dos reesposáveis pela
empresa, torrava dinheiro na sua campanha para vice-prefeito,
os trabalhadores e suas famílias não tinham o que comer em
casa.
Veja os absurdos cometidos pela INDUMEP contra
os trabalhadores:
Até hoje a empresa não realizou o pagamento de
novembro, o adiantamento de dezembro e o pagamento de
dezembro.
O 13º foi pago só este mês e sem a multa de 25%
estipulada em acordo entre a empresa e os trabalhadores, em
caso de atraso. O acordo foi assinado em 2016 quando a
empresa demorou 1 ano para pagar o 13º de 2015.
Também no ano passado, a empresa cortou o plano
de saúde que já era direito adquirido dos trabalhadores. O
sindicato já moveu uma ação judicial contra esse desrespeito
aos direitos dos trabalhadores.
A empresa não está fazendo o pagamento devido dos
trabalhadores que saem de férias.
Com esse calor insuportável, nem água direito tem na
empresa para os trabalhadores. Na semana passada, faltou
água para beber ou a água estava barrenta.
As condições de higiene a que estão submetidos os
trabalhadores são desumanas. Os banheiros estão ficando

muito sujos e recebemos denúncias de que a comida está
cada vez pior e que vários trabalhadores já passaram mal
devido a comida estragada.
A empresa demitiu alguns trabalhadores e não pagou
as verbas recisórias.
No ano passado, a INDUMEP dispensou, por sua conta,
os trabalhadores por alguns dias e descontou as horas nos
salários. A empresa também obrigou os metalúrgicos a
trabalharem aos sábados, domingos e feriados, sem folga
e mais de 2 horas extras por dia, o que é proibido pela
legislação trabalhista, para pagar essas horas. E no contra
cheque a empresa colocou que o desconto é devido às faltas
dos trabalhadores.
Só com mobilização podemos enfrentar os
desrespeitos e ataques dos patrões. Fique atento
às atividade chamadas pelo sindicato e participe! A
participação de todos é essencial para defendermos
nossos direitos e avançar em novas conquistas!

INDUMEP OS TRABALHADORES EXIGEM RESPEITO!
PAGUE JÁ O QUE DEVE AOS METALÚRGICOS!
www.facebook.com/sindipaipatinga
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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

