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NOSSA LUTA IMPEDIU QUE A USIMINAS RETIRASSE DIREITOS
MAS PARA GARANTIR AUMENTO SALARIAL
É PRECISO AMPLIAR A MOBILIZAÇÃO
Participe da assembleia dia 21/12 e rejeite a proposta

Companheiros/as
As mobilizações organizadas pelo SINDIPA e a
participação dos trabalhadores impediram que a Usiminas
retirasse direitos que já estão no Acordo Coletivo. A direção
da usina queria impor o parcelamento de férias em três
períodos determinados pela empresa, ampliar o banco de
horas e aumentar as demissões.
Fruto da nossa luta, a Usiminas fez, nessa semana, uma
nova proposta para a Campanha Salarial. Mas em relação ao
reajuste salarial, que é o que vale o ano todo, a proposta da
empresa segue rebaixada.

Veja a proposta rebaixada da Usiminas
- INPC (1,83%) a partir de novembro
(data-base)
- 0,51% de aumento só a partir de
março
- R$1500,00 de abono
-Manutenção das demais cláusulas

Só com a participação de todos podemos avançar!
É hora de defender o nosso salário e nossos direitos
Tudo aumentou muito esse ano, muito mais que 1,83%.
O índice do INPC não reflete todas as perdas que tivemos
esse ano. O gás subiu 67,8%, a gasolina 23,2%, só nesse
semestre, por exemplo.
O Plano de Saúde da própria Usiminas subiu mais
de 15% esse ano. Considerando os dois últimos anos, o
aumento foi de mais de 30%.
E enquanto para os trabalhadores a proposta é essa
merreca de 0,51%, a chefia teve aumento de no mínimo 5%.
Um reajuste de apenas 0,51% significa achatar ainda
mais os nossos salários. Para um trabalhador que ganha R$
2.500 o aumento salarial seria de apenas R$12,75 e só a

partir de março, ou seja, desrepeitando a data-base.
Os lucros da empresa cresceram 436% no último
trimestre, as ações subiram 69,1%, seu valor de mercado
subiu 172%. Ou seja, enquanto os acionistas estão em festa,
os nossos salários continuam arrochados.
Mas só esperar por novas negociações não vai garantir
o aumento, é preciso ampliar as mobilizações na portaria.
Então participe da assembleia, quinta-feira, dia 21/12
e, além de rejeitar a proposta, participe das mobilizações
organizadas pelo Sindicato. Não podemos engolir esse reajuste
rebaixado enquanto os lucros da Usiminas só aumentam.
Não deixe que os outros decidam por você!

Assembleia dia 21/12, quinta feira, nas portarias da USIMINAS
NO Centro e Doap, das 05H40 às 8h00 e das 13h30 as 16h00

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

Campanha Salarial nas empreiteiras: a enrolação continua
Mais uma semana e mais enrolação nas empreiteiras.
A maioria das empreiteiras continua sem apresentar
proposta. Outras como a Sankyu e a Amoi mostram, mais
uma vez, que seguem a mesma receita da Usiminas, querendo
retirar direitos e pagar uma mixaria de reajuste salarial.
O SINDIPA já recusou todas as propostas e reafirmamos
que não vamos aceitar retirada de direitos.
Só com a mobilização e a participação de todos vamos
vencer a enrolação dos patrões
Por isso, fique atento às próximas atividades chamadas
pelo Sindicato e participe.

Apresentação e discussão da previsão orçamentária 2018
A atual diretoria do SINDIPA mantém o seu compromisso
de reorganizar o Sindicato para atuar na luta dos trabalhadores
e atender aos sócios metalúrgicos.
Firmes no compromisso de uma direção transparente,
todos os anos, a atual diretoria realiza assembleias de
prestação de contas e apresentação da previsão orçamentária.
No dia 22/12, vamos realizar uma assembleia para
apresentação e discussão da previsão orçamentária para o
ano de 2018 para os sócios do Sindipa.
A assembleia, que é exclusivamente para deliberar sobre
a previsão orçamentaria, terá início às 17:00, em primeira
convocação, e caso não alcance quórum, às 17:30 na sede
do Sindicato. Participe!

Ainda tem vaga para aproveitar o fim de ano na
colônia de férias dos metalúrgicos em Itaipava
Você que é sócio metalúrgico, não perca tempo, entre
em contato com o Sindicato e reserve sua casa para passar
o ano novo com a família em Itaipava.
Também temos vaga para o carnaval.
O valor do aluguel da casa por sete dias para até 7
dependentes é R$350,00
E no dia 25/01 tem mais uma excursão para os
metalúrgicos sindicalizados
O valor da excursão, incluindo transporte,
alimentação e hospedagem é de R$ 130,00 por pessoa.
Fruto da ação da atual diretoria, as casas de praia de
Itaipava foram totalmente reformadas, com eletrodomésticos
novos e internet wifi.

		

Não fique só!Fique 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

