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 USIMEC QUER DAR CALOTE NAS PERDAS DE 2016 E 
TAMBÉM DE 2017! DIGA NÃO A PROPOSTA DE CALOTE

Companheiros/as

Na reunião realizada, dia 14/02, a USIMEC  manteve a 
mesma proposta e não atendeu nenhuma das reivindicações 
do SINDIPA.

A USIMEC usou os sindicatos pelegos do senge e do 
sintec e disse que não poderia melhorar a proposta porque 
esses sindicatos já iriam levar para assembleia.

Mais uma vez, os sindicatos pelegos do senge e do 
sintec, ligado a turminha de ladrões do Boca Roxa, estão 
tentando atrapalhar a Campanha Salarial e prejudicar os 
trabalhadores porque estão a mando das empresas.

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 
propôs 2% a mais de reajuste que seriam para cobrir a projeção 
da inflação para o período de nov/2016 a abril/2017. 

Chefia da USIMEC fala qualquer coisa para tentar 
aprovar essa proposta rebaixada 

Para pressionar os metalúrgicos, a diretoria da USIMEC 
teve a cara de pau de falar em reunião para os trabalhadores 
aprovarem a proposta rebaixada porque a empresa pode 
fechar daqui a quatro meses.

Se a empresa corre o risco de fechar porque está sendo 
asfaltada e pintada? Por que tem dinheiro para comprar uma 
balança nova de milhões e para instalar novas câmeras para 
vigiar os trabalhadores, mas não tem dinheiro para pagar o 
que deve aos metalúrgicos?

Como a empresa corre o risco de fechar em 4 meses se 
a própria USIMEC quer fazer um acordo por 18 meses?

A proposta da USIMEC mostra que dinheiro tem, ela 
não quer é pagar o que deve aos trabalhadores.

Não CaIa NESSa. REJEITE ESTa PRoPoSTa!!!
a USIMEC aceita mudar a data-base para maio, mas 

engolindo parte das perdas, pois os 2% que ela propõe 
para cobrir a inflação de novembro de 2016 até maio de 
2017 está muito longe das perdas que teremos no período  
e seria pago só em julho e sem retroativo. 

além disso, ela não quer pagar nem as perdas que 
tivemos com a inflação de novembro de 2015 a outubro de 
2016, pois quer parcelar o INPC de 8,5% em três vezes, 
ou seja, ainda pior que na USIMINaS e empreiteiras.   o 
abono também é muito inferior e é para 18 meses e não 
12. ou seja, o próximo abono e o reajuste seriam só em 
maio de 2018.

Por isso, participe da assembleia, dia 17/02, e REJEITE 
a proposta da empresa. Mais uma vez, o SINDIPA está firme 
na luta por aumento salarial e na defesa dos nossos direitos. 
Agora é preciso a participação de todos! 

Na USIMINAS, as propostas só avançaram com a 
mobilização dos trabalhadores.

Assembleia dia 17/02, das 06h40 às 09h00 e das 14h00 às 16h30 na 
portaria da USIMEC e das 05h40 às 07h30 e das 13h30 às 15h30 nas 

portarias da USIMINAS na Doap e no Centro

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 24/02 e a 2ª no dia 17/04, para 
quem recebe até R$ 3000,00. Para quem recebe 
acima desse valor, o pagamento será integral no 
dia 17/04. 

Atenção: a proposta inclui alterar a data 
base da categoria para maio. Ou seja, caso a 
proposta seja aprovada, a próxima negociação 
de reajuste salarial será realizada só em maio 
de 2018.

NÃO SE ENGANE, A USIMEC QUER ENGOLIR AS PERDAS JÁ ACUMULADAS 
E AS FUTURAS. REJEITE A PROPOSTA DA EMPRESA!
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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, muitos 
ratos e baratas, 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.

fIQUE SÓCIO! jUNTOS SOMOS FORTES!

Na assembleia realizada, dia 25/01, os trabalhadores 
do setor metal mecânico rejeitaram por imensa maioria a 
proposta rebaixada dos patrões. Mas parece que as empresas 
não entenderam que os trabalhadores não querem esmola. 

Em reunião realizada no dia 02/02, o SINDIMIVA, 
sindicato que representa as empresas do setor metal 
mecânico, teve a cara de pau de aumentar R$20,00 de abono 
na proposta rejeitada pelos trabalhadores.

E na última reunião, no dia 09/02, mais R$ 30,00. 
Ou seja, aumentaram R$ 50,00 no abono e queriam que o 

Sindicato fizesse nova assembleia.
Isso é um desrespeito com os trabalhadores. 
Veja abaixo a proposta já rejeitada:
- 6,58% (INPC integral) de reajuste salarial à partir 

de janeiro, data base da categoria. 
- Valores do abono: 
Empresas com 01 a 30 trabalhadores: R$ 150,00
Empresas com 31 a 60 trabalhadores: R$ 180,00
Empresas com 61 trabalhadores acima: R$ 210,00 
Uma nova reunião será agendada essa semana. 

SINDIMIVA ACHA QUE OS TRABALHADORES QUEREM ESMOLA
Negociação inclui trabalhadores na Servilub e Tectubos

A AMOI começou a operar na área da USIMINAS em 
junho de 2016, por isso, o acordo que está sendo negociado 
corresponde a 5 meses e não a 12 meses como as outras 
empresas. A AMOI se utilizando disso queria que o reajuste 
fosse proporcional aos meses de operação. Ou seja, o reajuste 
de 8,5% na verdade seria de 3,54%. 

Na última reunião, a empresa retirou a proporcionalidade 
e propôs o reajuste de 8,5% em duas vezes, mas sem abono 

nenhum. A proposta continua muito ruim, participe da 
assembleia e rejeite. Veja a proposta:

- 4% em novembro e 4,5% em abril (sem retroativo).
Sem proporcionalidade (5/12) no reajuste devido o início 
das atividades da empresa na área em 01/06/2016.

- SEM aBoNo 
a assembleia será dia 17/02 também na portaria da 

USIMEC das 06h40 às 09h00 e das 14h00 às 16h30.

Dia 17/02 tem assembleia dos trabalhadores na AMOI


