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Dia 14/03 tem assembleia Dos trabalhaDores 
nas empresas Do setor metal mecânico

trabalhadores na tectubos e servlub participam da assembleia 
Depois de muita pressão do SINDIPA e da indignação 

dos trabalhadores, o SINDIMIVA, sindicato dos patrões, 
marcou uma nova reunião sobre a Campanha Salarial.

Mas, na reunião realizada dia 02/03 o SINDIMIVA, 
mais uma vez, apresentou uma proposta muito inferior ao 
reivindicado pelos trabalhadores e pelo Sindicato, veja:

- 6,58% (INPC integral) de reajuste salarial a partir 
de janeiro, data base. Retroativo pago só em maio.

- Abono pago em duas vezes e só em julho e setembro:
Empresas com 01 a 30 trabalhadores: R$ 190,00
Empresas com 31 a 60 trabalhadores: R$ 220,00
Empresas com mais de 61 trabalhadores: R$ 250,00
 A proposta das empresas não contempla aumento real 

e não avança em nenhuma cláusula social, apenas repõe as 
perdas que tivemos com a inflação no ano passado. E para 
piorar o abono é em duas vezes e só no 2° semestre.

SERVLUB APRESENtA PRoPoStA SEPARAdA
Na semana passada, a Servlub avançou em alguns pontos 

da proposta apresentada pelo SINDIMIVA.
A empresa propôs pagar o retroativo em abril e o abono 

no valor de R$ 250,00 em maio e junho.
Além disso, a empresa propôs colocar no Acordo 

o Plano de Saúde em que o trabalhador paga 50% das 
mensalidades e 100% dos procedimentos. 

Os outros pontos permanecem segundo a Convenção 
do SINDIMIVA. 

Devido às modificações, a proposta da empresa será 
votada em separado, ou seja, em caso de rejeição segue 
a negociação só com a empresa mesmo que a Convenção 
tenha sido aprovada pelo restante dos trabalhadores.  

Por isso, participe da assembleia e REJEItE as propostas 
das empresas para avançarmos em novas conquistas! 

abre o olho harsco!
a chapa vai esquentar se não tiver nova proposta

A Harsco continua enrolando a Campanha Salarial e 
chegou ao absurdo de dizer, na semana passada, que não 
quer apresentar nova proposta e pior, queria que o Sindicato 
fizesse nova assembleia com a proposta já rejeitada.

o SINdIPA JÁ dISSE qUE NoVA ASSEmBLEIA Só 
Com AVANço NA PRoPoStA.

O Sindicato está pressionando a empresa há quase um 
mês, mas a Harsco vem sempre com a conversa fiada de que 
os representantes daqui não mandam nada e que dependem 
da decisão da chefia na sede no Rio. 

Na semana passada, o SINDIPA entrou em contato com 
os representantes da empresa no Rio e disse que se não avançar 
a proposta o que vai avançar é a mobilização nas portarias. 

ChEgA dE ENRoLAção! oS PAtRõES Só ESCUtAm NoSSAS 
REIVINdICAçõES Com o SILêNCIo dAS mÁqUINAS

Essa semana, vamos intensificar a mobilização na 
Harsco, como fizemos no ano passado na usina, e se a 
empresa insistir em não apresentar uma nova proposta a 
chapa vai esquentar novamente!

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.

As empresas enrolam para tentar pressionar os 
trabalhadores, por isso, vamos nos manter firmes e aumentar 
a luta!

hARSCo LUCRoU 1,5 BILhõES dE doLARES Em 2016
A Harsco é uma empresa mundial, presente em mais de 

30 países. Lucrou, no ano passado, 1,5 bilhões de dólares o 
equivalente a 4,75 bilhões de reais. 

Só no 4º trimestre do ano passado, o lucro da empresa 
foi de R$ 745 milhões. 

Os patrões exploram nossa força de trabalho o ano 
todo. Com o suor do nosso trabalho produzimos todo o 
lucro das empresas, adoecemos e nossas vidas muitas 
vezes estão em risco. Mas, na hora de pagar o que nos 
devem, os patrões choram de barriga cheia e só enrolam. 

Por isso, participe das atividades essa semana e 
vamos juntos avançar em novas conquistas.

As assembleias serão realizadas no Sindicato das 07h00 às 18h00 e na portaria da USIMINAS na Doap das 17h00 às17h30
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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

FicoU inDiGnaDo com tanto ataQUe aos seUs Direitos? mas 
sÓ isso nÃo basta, É hora De reaGir para QUe VocÊ, seUs 
Filhos e netos nÃo tenham QUe trabalhar atÉ morrer.

AUmENtAR A IdAdE PARA APoSENtAdoRIA 
O governo quer aumentar a idade de aposentadoria 

para 65 anos, tanto para os homens, como para as mulheres.
Mulheres que hoje têm mais de 45 anos e homens com 
mais de 50 terão quer trabalhar mais do que o tempo que 
falta para aposentadoria segundo as regras atuais. É o que 
o governo está chamando de pedágio. Por exemplo, se hoje 
falta 5 anos para você se aposentar você terá que trabalhar 
7 anos e 6 meses. E o cálculo para o valor também vai 
mudar, arrochando ainda mais a aposentadoria.

Nas fábricas, bancos, comércios, serviço público e etc 
o sofrimento dos trabalhadores só aumenta.

Quem não foi demitido está trabalhando por mais de 3, 
a pressão aumentou e o adoecimento também, o que diminuiu 
foram os salários. 

O que o governo chama de reforma trabalhista na 
verdade é a destruição dos nossos direitos, o que significa 
menos salários, piores condições de trabalho e mais 
desemprego, enquanto para os patrões mais lucros e riqueza.

A mentira do governo A verdade que o governo tenta esconder
O governo diz que se o negociado 

valer mais do que está na legislação, os 
trabalhadores terão mais emprego.

O que governo e os patrões querem é reduzir direitos e salários, como o 
registro em carteira, jornada regulamentada, salário, 13º, férias e FGTS, direitos 
que garantimos com muita luta.

O governo e os patrões dizem que 
o aumento da jornada, da contratação 
temporária e do banco de horas vai 
garantir emprego.

O que querem é aumentar a jornada diária, ou seja, acabar com o direito da 
jornada semanal de 44 horas. Também querem aumentar a pressão, vinculando o 
salário à produtividade, o que significa sugar ao máximo cada trabalhador. Além 
disso, querem aumentar o tempo da contratação temporária para 1 ano, o que 
significa receber menos e não ter nenhum direito garantido.

acabar com a preViDÊncia e os Direitos trabalhistas 
É isso QUe o GoVerno e os patrÕes QUerem

tirar De QUem naDa tem, para encher o bolso Dos patrÕes
É isso QUe o GoVerno e o conGresso QUerem FaZer com a preViDÊncia

AUmENtAR o tEmPo dE CoNtRIBUIção 
tRABALhAR qUASE mEIo SéCULo

Para receber o valor integral da aposentadoria, 
você terá que trabalhar por quase meio século: 49 anos.

ACABAR Com A APoSENtAdoRIA ESPECIAL 
Você terá que trabalhar exposto a agentes nocivos a 
sua saúde por pelo menos 20 anos e não poderá se 
aposentar se não tiver no mínimo 55 anos.

Os próprios dados do governo mostram que a 
arrecadação da Previdência e da Seguridade Social, no ano 
de 2015, foi de R$ 675 bilhões, enquanto os gastos foram 
de R$ 658,00 bilhões.

No ano de 2015 foram gastos pela Previdência 
aproximadamente R$ 430 bilhões de reais para garantir o 
pagamento de aposentadorias e auxílios previdenciários para 

27 milhões de pessoas. E, nesse mesmo ano, o superávit da 
Previdência (ou seja, o que sobrou depois dos pagamentos) 
foi de R$ 20 bilhões. Então cadê o rombo da Previdência?

Ou seja, o governo quer arrancar dinheiro da 
Previdência para pagar os juros da dívida pública que não foi 
feita pelos trabalhadores e só serve para engordar as contas 
dos banqueiros.

nÃo tem rombo, o QUe tem É DesVio


