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Companheiros/as

Na assembleia realizada dia 
25/0, os trabalhadores do setor metal 
mecânico rejeitaram por imensa maioria 
a proposta rebaixada dos patrões.

Mas as empresas parecem que 
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.

Veja abaixo a proposta rejeitada:
- 6,58% (INPC integral) de 

reajuste salarial a 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 mais de 61 

trabalhadores: R$ 210,00 

Essa proposta rebaixada já foi 
rejeitada pelo Sindicato e as empresas 
se comprometeram a apresentar uma 
nova proposta, mas até agora foi só 
enrolação.

As empresas enrolam e atrasam  a 
Campanha Salarial para tentar empurrar 
propostas rebaixadas.

O SINDIPA está pressionando e 
cobrando para que o SINDIMIVA apresente 
uma nova proposta, mas os patrões só 
escutam nossas reivindicações com o 
silêncio das máquinas.

Por isso, se as empresas não 
apresentarem uma nova proposta vamos 
realizar uma assembleia de greve, como 
fizemos em 2015 quando avançamos em 
importantes reivindicações em algumas 
empresas onde os trabalhadores 
aprovaram a greve. 

No ano passado, foi só com 
as mobilizações que realizamos nas  
portarias que conseguimos garantir que  
a USIMINAS apresentasse uma nova 
proposta,  pois ela queria pagar só 4% 
de reajuste e nada de abono. 

Fique atento e participe das 
atividades chamadas pelo Sindicato.

SINDIMIVA QUER ENROLAR AS NEGOCIAÇÃOS PARA 
TENTAR EMPURRAR UMA PROPOSTA REBAIXADA

Irregularidades continuam na USILESTE
A empresa USILESTE chegou ao ridículo de pagar uma nota no jornal Diário 

do Aço para tentar esconder o seu desrespeito com os direitos dos trabalhadores. 
Como já denunciamos, a empresa não pagou o retroativo dos anos de 2015 

e 2016 e o abono de 2016 devido aos trabalhadores conforme as Convenções 
Coletivas. O Sindicato já moveu uma ação judicial exigindo os pagamentos e 
danos morais. A empresa também continua com os salários atrasados e divididos 
e não deposita o FGTS dos trabalhadores.

Ao invés de pagar notinhas falsas no jornal, a empresa deveria pagar 
os trabalhadores. Se as irregularidades continuarem, vamos realizar novas 
mobilizações na empresa para toda a comunidade ficar sabendo o desrespeito 
da empresa com os trabalhadores. 

Depois da pressão do 
Sindicato HENRIPAR diz que 
não vai reduzir os salários 

Depois da mobilização dos 
trabalhadores e da pressão do 
Sindicato, a Henripar afirmou que não 
vai reduzir os salários.

Esse é mais um exemplo que 
só na luta podemos defender nossos 
direitos e avançar em novas conquistas.

Continuamos de olho! Se a 
empresa fizer o desconto nos salários 
denuncie novamente ao Sindicato. 
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NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO 
(031) 98727-1871 (Oi) / (031) 3829-6636 denuncia@sindipa.org.br

www.facebook.com/sindipaipatinga    www.sindipa.org.br

fIQUE SÓCIO! jUNTOS SOMOS FORTES!

Sindicato tem novas especialidades médicas para atender o 
sócio metalúrgico e sua família, confira:

Psiquiatria    Reumatologia    Hematologia    Geriatria

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.

A Bema está operando somente com o horário de 
semana inglesa, mas está  obrigando os metalúrgicos 
a trabalharem aos sábados e não está pagando as horas 
extras. E para piorar, algumas horas extras feitas pelos 
trabalhadores estão sumindo do banco de horas e horas 
negativas estão aparecendo. Ou seja, a empresa quer dar o 
calote no pagamento das horas extras. 

Para pressionar os trabalhadores, a empresa ameaça 
dizendo “que não tem nada lá fora e quem não seguir a 
regra da empresa será demitido”. Isso é assédio e assédio é 
crime! Estamos de olho!

Bema obriga trabalho aos 
sabádos e não paga horas extras

Depois da pressão do Sindicato, os representantes 
da Mecvaço afirmaram que os salários foram pagos e as 
demais irregularidades corrigidas.

Continuamos de olho! Se os problemas continuarem 
entre em contato com o Sindicato.

Sindicato pressiona Mecvaço

Depois da pressão do Sindicato e da mobilização dos 
trabalhadores, a INDUMEP pagou um dos salários atrasados, 
mas continua devendo os trabalhadores.

A empresa continua enrolando e não cumpre nenhum 
dos prazos. 

Além disso, a empresa é a campeã em irregularidades 
e processo jurídicos movido pelo Sindicato como já 
denunciamos em outros boletins. 

INDUMEP CONTINUA ATRASANDO O 
SALÁRIO DOS TRABALHADORES

A Sindus tem acordos coletivos que garantem 
importantes direitos para os trabalhadores em vários locais 
do país, mas aqui a empresa se esconde atrás do SINDIMIVA 
para rebaixar os salários e precarizar o trabalho.

O Sindicato já pressionou a empresa para avançar na 
negociação, mas a Sindus só enrola.

Assim como nos outros locais do país, é só na luta 
que podemos avançar em novos direitos, por isso, participe 
das atividades chamadas  pelo Sindicato!

Sindus precariza trabalho no Vale do Aço


