
Ano IV - Nº 10, Ipatinga, 09 de fevereiro de 2017

Sankyu
- 4% em novembro,
- 4,5% em abril (sem retroativo).
- r$ 420,00 de abono proporcional aos meses trabalhados 

em 2016, só para os trabalhadores contratados antes de janeiro 
de 2017 e com o contrato ativo na data da assembleia.

- sem avanço nas cláusulas sociais.

Engimapi
- 4% em novembro,
- 4,5% em abril (sem retroativo).
- r$ 420,00 de abono proporcional aos meses 

trabalhados entre novembro/2015 a outubro/2016, só para os 
trabalhadores contratados antes de novembro de 2016 e com o 
contrato ativo na data da assembleia.

dia 10/02 tem assembleia dos trabalhadores 
na sankyu e na engimapi

Companheiros/as
a sankyu foi uma das empreiteiras que mais chorou de 

barriga cheia e fez hora com a cara dos trabalhadores nesta 
Campanha salarial. 

Como falamos no último boletim, a sankyu é a maior 
empreiteira na área da UsimiNas e a 35ª maior empresa 
do mundo de terceirização em logística, transporte e 
armazenamento. A previsão de lucro até março de 2017 é 
de 12.911.000.000,00 ienes, o equivalente a R$ 356.343 
trilhões mas, na hora da Campanha salarial, a empresa só 
enrola e faz de tudo para passar a perna no que deve aos 
trabalhadores. 

a pauta de reivindicação dos trabalhadores foi entregue 

em setembro do ano passado para as empresas. a sankyu 
demorou mais de 4 meses para apresentar uma proposta 
que fosse o mínimo para levar para assembleia. insistiu 
com propostas rebaixadas depois da votação de outras 
empreiteiras, só essa semana apresentou uma nova proposta 
e ainda tem a cara de pau de falar que o sindicato que está 
enrolando, achando que os trabalhadores são bobos.

a engimapi também enrolou e queria de qualquer forma 
pagar menos do que as outras empreiteiras. 

Depois da pressão do siNDiPa, a sankyu e a engimap, 
essa semana, melhoraram as propostas, mas ainda é muito 
pouco. Por isso, participe da assembleia, dia 10/02, e REJEITE 
as propostas. Veja abaixo as propostas:

assembleia dia 10/02, das 05h40 às 07h30 e das 13h40 às 15h30 nas 
portarias da usiminas na doap e Centro. participe e reJeite!

Harsco
a revolta dos trabalhadores na 

Harsco aumenta a cada dia. Já se 
passou um mês que os trabalhadores 
reJeitaram a proposta da empresa em 
assembleia e até hoje ela não apresentou 
uma nova proposta decente. 

e ainda por cima, agora quer 
retirar direitos. Na última reunião, 
realizada ontem, dia 08/02, a empresa 
queria aumentar os valores do plano de 
saúde pagos pelos trabalhadores. 

se a empresa não apresentar uma 
nova proposta até sexta feira vamos 
realizar uma mobilização contra a 
empresa. Fique atento e participe!

Veja abaixo a proposta que já foi 
rejeitada:
- 4% em novembro, 
- 4,5% em abril (sem retroativo).
- R$ 200,00 de abono.

AMOI
Na semana passada, o 

sindicato chamou uma reunião com 
os trabalhadores na amoi que seria 
realizada dia 07/02.

mas, o desrespeito da amoi com 
os metalúrgicos é tão grande que a 
empresa alterou o horário na área para 
impedir que o sindicato conversasse 
com os trabalhadores, e mandou dois 

chefinhos para a reunião. Ligue para 
o sindicato, pois a empresa não vai 
impedir o sindicato de conversar com 
os trabalhadores. 

CMI 
a Cmi continua enrolando e não 

apresentou nova proposta. 
a empresa se comprometeu a 

apresentar uma nova proposta até sexta 
feira e já avisamos que não adianta vir 
com as mesmas mixarias. Veja abaixo 
a proposta que já foi rejeitada:
- 4% em novembro, 
- 4,5% em abril (sem retroativo).
- R$ 300,00 de abono proporcional 
aos meses trabalhados em 2016.

amoi, Cmi e harsCo deboCham dos trabalhadores
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péssimas condições de 
trabalho na usiminas

excursão para a colônia de férias de itaipava! participe!

a próxima excursão dos sócios 
metalúrgicos será realizada pelo 
siNDiPa entre os dias 09 e 12/03.

o valor da viagem, incluindo 
transporte, alimentação e hospedagem 
é de r$ 120,00 por pessoa. reserve já 
a sua vaga.

as vagas serão preenchidas 
conforme ordem de inscrição. 

Uma das ações da atual diretoria 
do siNDiPa, eleita em 2013, para 
melhorar o atendimento ao sócio foi a 
reforma da Colônia de Férias de itaipava. 

as casas estavam em péssimo 
estado devido ao sucateamento realizado 
pelos pelegos da antiga diretoria, com 
fossas abertas, mal higienizadas, sem 
eletrodomésticos e com janelas e portas 
quebradas. 

e para piorar, estavam penhoradas 
para o pagamento de multas deixadas 

pelo Boca roxa e sua turminha devido 
ao descumprimento de termos de 
ajustamento de Conduta (taC´s) 
firmados com o Ministério Público.

as casas foram totalmente 
reformadas e agora são um excelente 
espaço de lazer para os sócios e suas 
famílias. Por isso, temos o prazer e o 
orgulho de convidá-lo a participar desse 
passeio e conhecer a nova Colônia.

Para mais informação e para 
participar é só entrar em contato pelo 
telefone 3829-6630. 

Entre os dias 09 e 12/03 o SINDIPA vai realizar mais uma excursão 
dos metalúrgicos para a Colônia de Férias de Itaipava.

No Faturamento, tem analista 
assediando de forma descarada. 
os trabalhadores são submetidos a 
comentários maldosos e taxativos, “que 
deveriam ser mandados embora, pois 
são incompetentes”, “que foi um erro a 
contratação” e são xingados de burros. 

No Pátio das Transportadoras, os 
trabalhadores estão expostos a barulho 
e muita poeira, principalmente nos finais 
de semana e feriados quando nem água 
é jogada no pátio para diminuir a poeira. 
vários trabalhadores já adoeceram pelas 
péssimas condições de trabalho com 
problemas respiratórios. além disso, 
são expostos à produtos perigosos que 
passam a poucos metros da sala e não 
recebem insalubridade/ periculosidade. 

No SINT CARB, tem supervisor 
que só serve para aterrorizar os 
trabalhadores. a única coisa que o 

supervisor e o gestor sabem fazer é 
ameaçar de demissão e dar balão, 
assediando os trabalhadores que ficam 
cada vez mais estressados. No setor, 
não tem nem lugar adequado para trocar 
de roupa, iniciaram uma reforma no 
vestiário e não terminaram, hoje, nem 
iluminação tem, só sujeira.

No Carboquímico, onde há 
sobrecarga de trabalho e desvio de função 
devido às demissões, os supervisores 
estão ameaçando os operadores que se 
não derem conta do acúmulo de serviço 
irão para a rua e o gerente deixou claro 
que vai classificar os trabalhadores, 
depois da denuncia, mas sem reajuste 
salarial. a desmotivação é geral o que 
aumenta o risco de acidentes. 
Assédio é crime ligue para o Sindicato 
e vamos entrar com processos contra 

esses chefes pau mandados. 

sindipa realiza perícia 
na laminação a frio

No mês passado, o siNDiPa 
acompanhou novas perícias realizadas 
pelo Judiciário na Laminação a frio 2 e 
outras áreas.

as perícias, que foram iniciadas 
no ano passado, são  devido ao 
processo movido pelo sindicato 
exigindo o pagamento dos adicionais 
de periculosidade e insalubridade para 
os operadores de ponte rolante.

em todas as perícias, a 
empresa tenta mascarar a área para 
enganar o judiciário. o sindicato está 
acompanhando e denunciando as 
manobras da empresa.

Durante a perícia os trabalhadores 
devem operar da mesma forma que 
no cotidiano de trabalho. se você for 
pressionado pela chefia a mudar sua 
rotina de trabalho ou a mentir para o 
perito denuncie para o sindicato.


