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A DIREÇÃO ELEITA PELOS METALÚRGICOS TOMA POSSE COM 
O COMPROMISSO DE SEGUIR E AMPLIAR A LUTA EM DEFESA 
DOS DIREITOS E POR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

Companheiros/as
A eleição do SINDIPA, desse ano, mostrou que o conjunto 

dos metalúrgicos na Usiminas, Usimec, nas empreiteiras e no 
setor metalmecânico sabe a importância do Sindicato.

Os metalúrgicos viram que, desde 2013, quando 
derrotamos a turma do Boca Roxa e da Usiminas, o Sindicato 
voltou para as mãos dos trabalhadores. Por isso, se colocaram 
em movimento para defender o Sindicato e garantir que o 
SINDIPA continuasse na luta em defesa dos direitos, por mais 
salários e melhores condições de trabalho.

Os metalúrgicos garantiram a vitória da chapa 1 e 
mantiveram o SINDIPA nas mãos dos trabalhadores

Em junho, derrotamos não só os pelegos da Força 
Sindical e a chapinha do Boca Roxa que está a serviço dos 
patrões. A derrota foi da Usiminas e de todas as empreiteiras 
que queriam voltar a mandar no Sindicato para reduzir os 
direitos e salários dos trabalhadores.

A Usiminas queria colocar de volta no Sindicato a 
turma de pelegos para implementar de cabo a rabo a reforma 
trabalhista que acaba com os nossos direitos. Mas não 
conseguiram, a luta em defesa dos direitos vai continuar com 
os companheiros que derrotaram os pelegos em 2013.

A diretoria que toma posse segue com o compromisso 
de manter e ampliar a luta em defesa

 dos direitos dos trabalhadores
Somos metalúrgicos na Usiminas, Usimec e nas 

empreiteiras e, além de conhecermos a dura realidade dos 
locais de trabalho, seguimos juntos com a categoria e vamos 
avançar em nossa organização para enfrentar os ataques dos 
patrões e de seus governos.

A tarefa agora é juntos fortalecermos 
a mobilização da Campanha Salarial

O próximo período vai exigir muita luta, pois a reforma 
trabalhista dos patrões tem por objetivo retirar os direitos 
que estão na CLT e principalmente os direitos que temos nas 
Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho.

Por isso, nesse ano, além da mobilização por aumento 
salarial, é preciso se colocar em movimento para não perder 

os direitos que foram conquistados através de muita luta e 
estavam garantidos nos Acordos Coletivos.

Então, participe das atividades chamadas pelo 
Sindicato, converse com os diretores do SINDIPA, pois só 
juntos e na luta vamos impedir o ataque brutal que os patrões 
querem fazer contra os trabalhadores.
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Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

PARA GARANTIR AUMENTO SALARIAL E MANTER 
E AMPLIAR DIREITOS É PRECISO LUTAR

Nesse semestre, na maior parte do Brasil, metalúrgicos, 
têxteis, químicos, trabalhadores nos Correios, entre outras 
categorias estão em Campanha Salarial.

E em todos os lugares a resposta dos patrões para 
a pauta de reivindicação é a mesma: além de terem a 
cara de pau de apresentar como reajuste salarial só a 
inflação, que não chega a 2%, querem retirar direitos das 
Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho. 

Os patrões querem retirar nossos direitos
 para aumentar ainda mais seus lucros

A produção está bombando, os lucros não param de 
crescer e os patrões querem ainda mais. É, por isso, que 
fizeram essa reforma trabalhista, para continuar com as 

O seu emprego, seu salário, seus direitos tudo está em 
risco. Abaixar a cabeça e fingir que isso não tem nada a ver 
com você, só vai aumentar a força dos patrões para arrancar 
seus direitos e seu emprego.

Mas quando estamos juntos, aí a coisa é diferente. Por 
isso, participar das atividades chamadas pelo Sindicato e 
se sindicalizar é muito importante, ainda mais agora, nesse 
momento, em que os patrões vão querem arrancar tudo que 
conquistamos através de muita luta.

Se você ainda não é sócio, não espere mais, é preciso 
estar junto ao instrumento de luta e defesa dos seus direitos 
que é o Sindicato.

Como em uma guerra, é preciso procurar abrigo, só que nesse 
caso, o único abrigo possível é a LUTA junto com o Sindicato

Juntos com a Intersindical, metalúrgicos de 
Campinas, Limeira e Santos participaram do DIA 
NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DOS DIREITOS 
NO DIA 14/09

demissões, contratar depois com salários menores e quase 
sem nenhum direito.

Com a mudança da lei, que vai ser colocada em prática 
em 13 de novembro, acaba a manutenção das Convenções 
Coletivas de Trabalho, o que significa que todos os direitos 
que temos estão ameaçados.

Por isso, o momento é de luta. Todos seremos atingidos 
por esse massacre e aqui em Ipatinga não vai ser diferente. 
Para impedir que retirem os direitos que temos no Acordo 
Coletivo da Usiminas, Usimec e empreiteiras, a mobilização 
tem que acontecer em cada local de trabalho. 


