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só na luta vamos fazer a indumep
respeitar os nossos direitos

Os patrões só escutam nossas
reivindicações no silêncio das máquinas
Companheiros/as
A INDUMEP há muito tempo vem desrespeitando os
direitos dos trabalhadores e dando calote nos pagamentos.
Trabalhamos duro todos os dias, com o nosso suor
produzimos todo o lucro dos donos da empresa e seus puxa
sacos, mas, no final do mês, a empresa não paga nem o
salário em dia, que já é muito pouco e mal dá para cobrir as
nossas despesas básicas.
O absurdo é tão grande que a empresa atrasa os salários
e ainda obriga os trabalhadores a fazer horas extras sem
receber. Ou seja, produção tem, o que não tem é vergonha
na cara da direção da INDUMEP para pagar o que deve aos
trabalhadores.
E para piorar a situação, a empresa não dá nenhum
posicionamento para os trabalhadores e para o Sindicato e
quando, depois de muita pressão, se posiciona não cumpre.
Veja os absurdos cometidos pela INDUMEP contra
os trabalhadores:
Todos os meses a empresa atrasa os salários e o
adiantamento. Esse mês já está com o salário atrasado.
Os trabalhadores não recebem as férias e são obrigados
a assinar um papel dizendo que receberam. Tem trabalhador
que já está indo para a segunda férias sem receber.
O 13º foi pago só em janeiro e sem a multa de 25%
estipulada em acordo entre a empresa e os trabalhadores, em
caso de atraso. O acordo foi assinado em 2016 quando a
empresa demorou 1 ano para pagar o 13º de 2015.
Também no ano passado, a empresa cortou o plano
de saúde que já era direito adquirido dos trabalhadores. O
sindicato já moveu uma ação judicial contra esse desrespeito.
A empresa demitiu alguns trabalhadores e não pagou
as verbas rescisórias.
A empresa não está depositando o FGTS dos
trabalhadores.
A empresa não cumpriu o acordado na Convenção
Coletiva de 2016: não pagou o retroativo na data certa, que
deveria ter sido pago em maio, e não pagou o abono, que

deveria ter sido pago, a 1º parcela, em junho e, a 2º, em julho.
A empresa desconta dos trabalhadores a mensalidade
sindical, mas não repassa para o SINDIPA, ou seja, ela rouba
dos trabalhadores.
No ano passado, a INDUMEP dispensou, por sua conta,
os trabalhadores por alguns dias e descontou as horas nos
salários. A empresa também obrigou os metalúrgicos a
trabalharem aos sábados, domingos e feriados, sem folga e
mais de 2 horas extras por dia, o que é proibido pela legislação
trabalhista, para pagar essas horas.
No dia 24/05, o Sindicato se reuniu mais uma vez com
a empresa para cobrar o pagamento do que ela deve aos
trabalhadores e o fim das irregularidades. Ela se comprometeu
a regularizar a situação e, mais uma vez, não cumpriu.
No mês passado, cobramos novamente da empresa e
ela se comprometeu a pagar os salários atrasados e o retroativo
no dia 30/06. Ela pagou o retroativo e o adiantamento, mas
ainda está devendo um salário e o abono, além das outras
irregularidades.
Só reclamar não basta! É preciso ir à luta
para defendermos os nosso direitos e avançar em
novas conquistas!
O SINDIPA vem enfrentando os desrespeitos e calotes
da INDUMEP e organizando a luta dos trabalhadores contra os
ataques da empresa.
O Sindicato pressionou a empresa e realizou várias
reuniões com os representantes da mesma, mas sempre a
empresa promete e não cumpre.
Realizamos várias mobilizações, como as assembleias
de greve e paralisações, na portaria da empresa, e entramos
com várias ações judiciais, coletivas e individuais, contra a
empresa exigindo os direitos dos trabalhadores.
A força do Sindicato vem da união dos trabalhadores.
É preciso que todos os trabalhadores participem da
luta, pois só juntos vamos conseguir barrar os ataques
da empresa. Só com mobilização podemos enfrentar
os desrespeitos dos patrões. Fique atento às atividade
chamadas pelo sindicato e participe!

Vamos juntos na luta exigir os nossos direitos!

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

Relembre os processos judiciais
movidos pelo SINDIPA contra a INDUMEP

A INDUMEP é a empresa campeã em processos
coletivos e individuais.
O SINDIPA já moveu 97 processos, entre individuais e
coletivos, contra a empresa.
Relembre abaixo os principais:
- Ação coletiva exigindo o pagamento das 7º e 8º horas
para os trabalhadores em turno de revezamento, devido à
implementação de turno irregular.
- Ação coletiva exigindo o pagamento do 13º de 2015
e danos morais por atrasos nos pagamentos dos salários e
adiantamentos.
- Ação Coletiva exigindo o anulamento dos avisos
prévios não trabalhados.

- Ação Coletiva exigindo o pagamento de danos morais
pela retaliação à trabalhadores no movimento grevista.
- Ação Coletiva exigindo o pagamento e o retroativo
dos últimos 5 anos de vale transporte para todos os
trabalhadores.
- Ação coletiva contra o corte do plano de saúde que
já era direito adquirido dos trabalhadores.
Junto às ações jurídicas precisamos intensificar a
mobilização contra os ataques da INDUMEP. Os direitos
dos trabalhadores só são alcançados com a sua própria
luta. Nenhum os nossos direitos foram presentes de
patrões, governos e nem do judiciário.

Metalúrgicos aprovam prestação de
contas do SINDIPA de 2016!

Dia 30/06, os metalúrgicos de Ipatinga e região
aprovaram em assembleia a prestação de contas de 2016 da
diretoria do Sindipa. 95% dos trabalhadores que participaram
da assembleia votaram pela aprovação da prestação.
Essas assembleias demonstram o compromisso e a
responsabilidade da Diretoria com os trabalhadores e com o
patrimônio da categoria.
Estamos firmes trabalhando na reconstrução do
Sindicato que foi totalmente dilapidado pelo Boca Roxa e sua
turminha de pelegos que tentaram voltar na última eleição.

Desde que a atual diretoria tomou posse, em 30 de
setembro de 2013, estamos empenhados na luta em defesa
dos trabalhadores e em reorganizar o Sindicato de forma
transparente para garantir de fato atendimento à categoria.
E os trabalhadores mostraram que estão firmes com
essa diretoria que continua nas mãos dos metalúrgicos.
O Sindicato está de portas abertas para o esclarecimento
e a participação de todos os metalúrgicos na reconstrução
desse importante instrumento de luta.
Participe!

Excursão para a colônia de férias de Itaipava! Participe!
Dos dias 20 a 23 de julho vamos realizar mais uma
excursão para a colônia de férias de Itaipava para os sócios
metalúrgicos.
O valor da viagem, incluindo transporte, alimentação
e hospedagem é de R$ 130,00 por pessoa. Se você é sócio
reserve já sua vaga, se ainda não é, não perca tempo!
Para mais informações e para participar é só entrar
em contato pelo telefone 3829-6630. As vagas serão

preenchidas conforme ordem de inscrição.
As casas foram totalmente reformadas e agora são um
excelente espaço de lazer para os sócios e sua família. Por
isso, temos o prazer e o orgulho de convidá-lo a participar
desse passeio e conhecer a nova Colônia de Férias.
Fique sócio! Juntos somos fortes!
Mais informações pelo telefone 3829-6630.

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
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