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A LUTA CONTINUA PARA ALÉM
DA CAMPANHA SALARIAL
Companheiros/as
Na assembleia realizada dia 13/04, os trabalhadores
nas empresas do setor metal mecânico aprovaram a proposta
apresentada pelos patrões para a Campanha Salarial 2017 por
uma pequena diferença.
Participaram da assembleia 539 trabalhadores e
a minúscula diferença na votação demonstrou que os
trabalhadores sabem que a proposta é muito inferior ao
reivindicado.
Junto com a rejeição, os trabalhadores votaram pela
greve. 264 metalúrgicos aprovaram a greve mostrando sua
revolta com as propostas rebaixas das empresas e disposição
de enfrentar os patrões para avançar nas conquistas, pois

sabem que agora têm um Sindicato de luta!
ATENÇÃO: se a empresa em que você trabalha não
cumprir os pagamentos nas datas determinadas, conforme a
proposta, denuncie.
Veja abaixo os valores e as datas que as empresas
devem pagar:
- 6,58% (INPC integral) de reajuste salarial a partir
de janeiro, data base. Retroativo pago em maio.
- Piso salarial: R$ 960,00
- Abono pago em 2 vezes, junho e julho:
Empresas com 01 a 30 trabalhadores: R$ 240,00
Empresas com 31 a 60 trabalhadores: R$ 270,00
Empresas com mais de 61 trabalhadores: R$ 300,00

Seguimos firmes na luta por melhores condições de trabalho
e respeito aos nossos direitos!
Empresa Tucanuçu está dando calote nas
férias dos trabalhadores
A empresa Tucanuçu desrespeita direitos básicos
dos trabalhadores e não está pagando nem as férias. Tem
trabalhador que está com mais de três férias vencidas.
O Sindicato cobrou da empresa e ela reconheceu a
irregularidade, mas não apresentou nenhuma solução para
o problema.
Se a empresa insistir em não respeitar os direitos dos
trabalhadores e pagar o que deve, vamos tomar medidas
judiciais e exigir o pagamento das férias e com multa.
Se a irregularidade persistir denuncie para o Sindicato.

INDUMEP quer matar os trabalhadores de fome
enquanto embolsa o dinheiro
A INDUMEP continua dando o calote nos salários que
já estão atrasados há mais de 45 dias.
E a empresa é tão cara de pau que além de não
pagar os salários obriga os metalúrgicos a trabalharem aos
sábados e sem pagar o vale transporte. Ou seja, querem
que o trabalhador tire o dinheiro do próprio bolso e trabalhe
de graça.
Isso demonstra que trabalho tem. O que não tem é
vergonha na cara dos responsáveis da empresa que embolsam
o dinheiro da comida dos trabalhadores. Os processos movidos
pelo Sindicato contra a empresa seguem no judiciário.

Dos dias 18 a 21/05 tem excursão para a colônia de férias para os sócios metalúrgicos.
O valor da viagem, incluindo transporte, alimentação e hospedagem é de R$ 120,00 por pessoa.

Se você é sócio reserve já sua vaga, se ainda não é, não perca tempo e sindicalize!

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

Patrões e governo querem arrancar tudo de você:
sua aposentadoria, seu salário e seus direitos
28 de abril é mais um dia de parar o Brasil para
parar o massacre contra os trabalhadores
Companheiros/as
O Governo Temer, assim como todos os governos, para atender os
interesses dos patrões avança contra os direitos do conjunto da classe
trabalhadora. No final de março, o governo, junto com a maioria da Câmara dos
Deputados, aprovou o projeto de liberar geral a terceirização.

Se não tiver luta, veja o que vai acontecer com seus direitos:
• Os contratos temporários
poderão durar até 9 meses. Isso significa
acabar com os direitos trabalhistas,
pois, no contrato temporário, quem
sofrer um acidente e for afastado
não terá direito a estabilidade. A
trabalhadora que engravidar não terá
direito à estabilidade de gestante, nem
à licença maternidade. Não terá direito
à férias e 13º salário. NADA.
• As empresas poderão contratar
empresas terceirizadas para qualquer

função, ou seja, os salários vão ser
menores sem respeitar os direitos
garantidos hoje nas Convenções
Coletivas.
• Numa fábrica, num banco,
no comércio, no serviço público, os
trabalhadores poderão ser contratados
por empresas terceirizadas, isso
significa que cada um vai receber um
salário menor do que outro, direitos
serão reduzidos e a empresa principal
se livra de qualquer responsabilidade.

Tercerizar para demitir,
reduzir salários e acabar
com direitos
É mentira dos patrões e do
governo que a terceirização vai
aumentar as contratações, o que vai
acontecer é o contrário.
Os patrões vão demitir
muito mais, contratar empresas
terceirizadas que vão pagar salários
menores. Não vão respeitar direitos
e obrigarão um trabalhador a fazer
o serviço antes feito por pelo menos
três trabalhadores.
As únicas coisas que vão
aumentar são os acidentes,
doenças e mortes
provocados
pelas condições de trabalho.

Não tem rombo na Previdência, tem roubo para encher o bolso dos patrões
• De 2010 a 2014 foram desviados da Seguridade
Social mais de R$ 230 bilhões.
• O governo também não fala das empresas caloteiras
que devem só para Previdência mais de R$300 bilhões. Sem falar
do calote no pagamento de outros impostos que as empresas

devem e o governo não cobra que já passa de R$ 1 trilhão.
• No ano de 2015 a arrecadação da previdência foi
de R$ 675 bilhões, enquanto os gastos totalizaram R$ 658
bilhões. Ou seja, se arrecadou mais do que foi gasto para
pagar as aposentadorias.

E para os trabalhadores: trabalhar mais meio século e receber menos
• As chances de trabalho para quem tem mais de 45
anos só diminuem, pois para o patrão você já está velho para
trabalhar. Mas para o mesmo patrão e para o governo você
aos 60 anos está novo para se aposentar.
•Hoje um trabalhador que tem 60 anos de idade e 35
anos de contribuição, pode se aposentar pelo fator 95, que é
a soma da idade mais o tempo de contribuição.
• Mas se a proposta de Temer, que se aposentou aos

55 anos, passar, esse trabalhador teria que trabalhar até os
73 anos de idade e mesmo assim receberia menos.
• Se for uma trabalhadora a situação é ainda pior, pois
desprezando a realidade da dupla jornada, no trabalho e em
casa, a proposta do governo é estabelecer a idade mínima
para aposentadoria de homens e mulheres para 65 anos e
logo depois para 70 anos.

Ficar indignado é importante, mas só isso não resolve.
É preciso ir à luta. Se você não se mexer, vão tomar o que é seu.

Dia 28 de abril, vamos à greve para garantir nenhum direito
a menos e para avançar rumo a novas conquistas.
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

