Ano V - Nº11, Ipatinga, 14 fevereiro de 2017

fique atento a nova proposta da
usimec para a campanha salarial
Companheiros/as
Depois de muita enrolação, a USIMEC apresentou, na
reunião realizada ontem, dia 13/02, uma nova proposta para a
Campanha Salarial 2016/2017.
Veja abaixo a proposta:

- 4% em novembro,
- 3,5% em abril (sem retroativo);
- 3% em julho (sem retroativo);
- R$ 1.000,00 de abono divido em 2 vezes.
A 1ª parcela no dia 24 de feveiro e a 2ª no dia 17
de abril, para quem recebe até R$ 3000,00. Para
quem recebe acima desse valor, o pagamento
seria integral no dia 17/04.
Atenção: a proposta inclui alterar a data
base da categoria para o dia 01/05. Ou seja, a
próxima negociação de reajuste salarial seria
realizada só em maio de 2018, caso a proposta
seja aprovada
Entenda melhor a proposta da USIMEC
O INPC fechou em novembro do ano passado, data
base atual da categoria, em 8,5%. Como a proposta da
USIMEC inclui a mudança da data base para 1º de maio, a
empresa propos 2% a mais de reajuste que seriam para cobrir
a projeção da inflação para o período de novembro de 2016
a abril de 2017. Ou seja, o reajuste total de 10,5% proposto
não seria referente a 12 meses e sim 18 meses e a próxima
negociação, em maio de 2018, seria referente ao período de

maio de 2017 a abril de 2018.
Segundo a proposta da empresa, o acordo assinado
esse ano seria válido até 30 de abril de 2018.
A mudança da data base é um pedido do Sindicato,
mas os 2% propostos pela empresa para cobrir as perdas
com a inflação de novembro de 2016 até maio de 2017 é
muito pouco para 6 meses e seria pago após o período, só em
julho, e sem retroativo.
Na reunião, o SINDIPA reivindicou, para que a proposta
pudesse ser levada para assembleia, que o reajuste de 8,5%,
que é referente ao INPC de novembro de 2015 a novembro de
2016, fosse pago igual ao da USIMINAS e empreiteiras, ou
seja, 4% em novembro e 4,5% em abril.
E os 2% restantes, que seriam referentes aos 6 meses
a mais no acordo, devido a mudança de data base, pago em
maio.
O SINDIPA reivindicou também que o abono fosse pago
agora e em uma única parcela, como foi feito na USIMINAS.
Mas, a USIMEC, usando os sindicatos pelegos do senge
e do sintec, disse que não poderia melhorar a proposta caso
esses sindicatos levem a mesma para assembleia.
Ou seja, mais uma vez, os sindicatos pelegos do senge
e do sintec estão tentando atrapalhar a Campanha Salarial
e prejudicar os trabalhadores porque fazem tudo o que as
empresas querem.
Um nova reunião foi agendada entre o SINDIPA e a
direção da USIMEC para hoje, dia 14/02, na qual a empresa
dará uma resposta às reivindicações do SINDIPA.
Fique atento as atividade chamadas pelo Sindicato e
participe. Qualquer dúvida ligue para o Sindicato ou procure
um diretor na área.

Vamos juntos impedir que os pelegos e a empresa
prejudiquem nossa campanha salarial.
www.facebook.com/sindipaipatinga

www.sindipa.org.br

NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO
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