Ano VI - Nº 12, Ipatinga, 27, 28 e 29 de março de 2018

SÓ COM A INTENSIFICAÇÃO DA LUTA
VAMOS AVANÇAR NAS CONQUISTAS
Proposta das empresas só aumentou uma merreca no abono

Companheiros/as
Depois da última assembleia, realizada no mês passado,
na qual os trabalhadores no setor metalmecânico rejeitaram
por ampla maioria a proposta rebaixada das empresas, os
patrões só enrolaram.
Foram realizadas várias reuniões com os representantes
do setor metal mecânico e o Sindicato pressionou para que a
proposta avançasse em aumento real e novos direitos, como
cesta básica e plano de saúde.
Mas os patrões só aumentaram uma merreca no abono.
Trabalhamos duro o ano todo, produzimos todo o lucro das

empresas e agora eles acham que queremos esmola.
Para avançar na mobilização é preciso, além de rejeitar
a proposta, aumentar a mobilização, pois é só assim que os
patrões escutam nossas reivindicações.
Quando paramos as máquinas, mostramos para as
empresas que sem o nosso trabalho não tem produção e lucro.
Por isso, no dia 03/04, participe da assembleia
REJEITE a proposta rebaixada das empresas e converse
com seus companheiros para juntos intensificarmos a luta!
É só no silêncio das máquinas que os patrões
escutam nossas reivindicações.

Veja a proposta rebaixada das empresas
- Reajuste salarial de 2,07%, a partir de 01/01/2018, pagamento do
retroativo SÓ em abril de 2018
- AUMENTO DE 0,43%, a partir de 1/05/2018, OU SEJA, SEM RETROATIVo
- Piso Salarial de R$ 984,00
- Abono pago em duas parcelas E SÓ EM JUNHO E JULHO, NOs VALORES:
- empresas com até 30 trabalhadores: R$280,00
- EMPRESAS COM 31 a 60 trabalhadores: R$ 315,00
- empresas com mais de 60 trabalhadores: R$ 350,00
-Manutenção das demais cláusulas.

Assembleia dia 03/04. Veja abaixo os horários e locais:
Lumar - 06:20 às 07:00
HC - 06:30 às 07:00
Faceme - 11:30 às 12:00
JM - 6:30 às 07:00
Dutar - 06:30 às 07:00
Arcon - 07:40 às08:10

Recal - 11:00 às 11:30
Daiane - 11:00 às11:50
Usileste - 11:00 às11:50
Valgom - 11:20 às 11:50
Help Car - 06:40 às07:00
Lider - 11:30 às 12:30

Muniz - 11:30 às 12:30 Cida - 17:00 às 17:30
Henripar - 12:00 às 12:30 MCR - 06:00 às 07:00
Molas Ipatinga - 14:30 às TUCANUÇU - 06:30 às

07:00
Basculaço - 07:30 às 08:00 CLASSE A - 7:30 às 08:00
Indumep - 06:30 às 07:00 Sede do Sindicato 07:00 às 18:00

15:00

Participe da assembleia e REJEITE a
proposta rebaixada das empresas!
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) 3829-6630
denuncia@sindipa.org.br

