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ESSE ANO TEM ELEIÇÃO NO SINDIpa
O PROCESSO ELEITORAL ESTÁ
ABERTO A PARTIR DE HOJE

Vamos garantir eleições limpas e transparentes
em que a categoria vai participar pra valer
Companheiros/as
Esse ano tem eleição para a direção do SINDIPA e,
diferente de outros tempos em que os pelegos fraudavam
as eleições para se manter no Sindicato a qualquer custo e
entregar direitos dos trabalhadores, vamos garantir eleições
sem fraude e os trabalhadores vão participar pra valer.
Conforme determina o Estatuto, já estamos no período
em que o processo eleitoral pode ser iniciado, começando
pela inscrição de Chapas, que acontece essa semana, e as

eleições acontecerão nos dias 30/05, 31/05, 01/06 e 02/06.
Abaixo você verá o Edital que convoca o processo
eleitoral e que foi publicado também em jornal da cidade,
garantindo a ampla divulgação das eleições.
Vamos garantir eleições limpas e transparentes para
todos os metalúrgicos sindicalizados aptos a participar.
Fique atento e participe desse importante momento da
categoria. Defenda o Sindicato para que continue a ser um
instrumento de luta em defesa dos trabalhadores.

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

Ipatinga, março, 2017

Trabalhadores na Ponsse REJEITARAM
a proposta rebaixada da empresa
Na assembleia realizada nos dias
16 e 17/03, os trabalhadores na Ponsse
REJEITARAM por imensa maioria a
proposta da empresa. Veja:
- 6,58% (INPC integral) de reajuste
salarial à partir de janeiro, data base;
- Reajuste das demais cláusulas
econômicas pelo mesmo índice;
- Cesta Básica de R$ 120,00.
- Refeição/lanche: R$ 24,00/dia.
- Abono de R$ 511,58 proporcional
aos meses trabalhados entre

janeiro/2016 a dezembro/2016.
- Redução das horas in itinere de 2h30
para 2h00 em algumas localidades.
No dia 21 realizamos uma
reunião com a empresa e cobramos
uma nova proposta que atendesse
as reivindicações dos trabalhadores.
Os representantes da empresa se
comprometeram a conversar com a
diretoria e agendar uma nova reunião.
SEGUIMOS FIRMES NA LUTA POR
AUMENTO SALARIAL!

Dia 28/03 tem
reunião da Harsco
Depois de muita enrolação, a
Harsco agendou uma nova reunião
da Campanha Salarial para hoje, dia
28/03 às 15h00.
E já avisamos que não adianta
vir com a mesma proposta rebaixada
já rejeitada pelos trabalhadores. Só
tem nova assembleia se tiver nova
proposta.
Fique atento aos boletins e
participe das atividades chamadas
pelo Sindicato!

ISSO É A TERCEIRIZAÇÃO: DEMISSÕES EM MASSA, REDUÇÃO DE SALÁRIOS E
DIREITOS, AUMENTO DAS DOENÇAS E MORTES NOS LOCAIS DE TRABALHO

No dia 22 de março, a Câmara dos
deputados aprovou mais uma proposta
dos patrões que vai liberar demissões
em massa, reduzir salários e direitos e
piorar as condições de trabalho.
Se esse projeto virar lei, os
patrões vão terceirizar todas as
atividades, seja numa fábrica de
sapatos, seja numa montadora, seja
num hospital público ou privado: tudo
poderá ser terceirizado. A empresa
poderá terceirizar sua atividade-fim,
sua principal atividade e, dessa forma,
cada trabalhador receberá um salário
menor e sem os direitos garantidos
hoje nas Convenções Coletivas que os
trabalhadores conquistaram com muita
luta organizados com os Sindicatos.
Os patrões vão demitir para
contratar depois com um salário
ainda menor e com menos direitos.

É por isso que os patrões e os meios
de comunicação, que servem a eles,
mentem descaradamente ao dizer que a
liberação geral da terceirização vai gerar
empregos. Vai gerar é mais demissões e
mais arrocho nos salários.

E os direitos vão para o ralo:
junto com o projeto que libera geral a
terceirização, a Câmara dos deputados
ampliou o período de contratações
temporárias para um ano.
Nesse período de contratação
temporária, não há nenhuma garantia
de direitos: por exemplo, hoje pela
legislação, o patrão não pode demitir
uma trabalhadora grávida, pois ela
tem estabilidade de gestante e direito
a licença maternidade, se um/a
trabalhador/as sofrer um acidente de
trabalho e for afastado ele tem pelo
menos 1 ano de estabilidade. Mas, se
a contratação for temporária, não têm
nenhum desses direitos.
Isso significa que os patrões vão
se utilizar ainda mais da rotatividade, ou
seja, vão demitir e usar dos contratos
temporários para não respeitar direitos.

Tem novidades na colônia de férias

Além da reforma completa, realizada pela atual Diretoria, e dos
eletrodomésticos novos, as casa de Itaipava agora tem internet wifi para
melhor atender aos sócios metalúrgicos.
Agende já sua viagem.
E em maio teremos mais uma excursão para os sócios e suas famílias.

Seja sócio! Juntos somos fortes!
www.facebook.com/sindipaipatinga

www.sindipa.org.br

NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO
(031) 98727-1871 (Oi) / (031) 3829-6636
denuncia@sindipa.org.br

