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USIMEC SE APROVEITA DA PANDEMIA QUE JÁ MATOU QUASE
40 MIL PARA DEMITIR TODOS OS TRABALHADORES
PARA ENFRENTAR MAIS ESSE ATAQUE DOS PATRÕES É PRECISO
ESTAR JUNTO COM O SINDICATO E LUTAR CONTRA AS DEMISSÕES
Companheiros/as
Como já falamos na terça-feira, os representantes da
USIMEC entraram em contato com o SINDIPA dizendo que
querem demitir todos os trabalhadores aqui em Ipatinga,
veja que coisa mais cruel: no meio de uma pandemia do
novo coronavírus que já matou mais de 37 mil pessoas,
em que mais de 700 mil estão contaminados, os patrões se
aproveitam para atacar ainda mais os trabalhadores.
Em todas as reuniões que aconteceram, o Sindicato
apresentou propostas para proteger os empregos e os salários,
mas a direção da USIMEC fugiu, quer demitir todo mundo e
ainda teve a cara de pau de propor um acordo coletivo para
colocar os trabalhadores no olho da rua.
A proposta é tão nojenta e escancara o desrespeito
da USIMEC contra os trabalhadores, a direção da empresa
colocou na proposta tudo que é obrigação dela pagar, como
se fosse um benefício que estava dando para os trabalhadores

O SINDIPA DISSE NÃO para a proposta absurda da
empresa, imediatamente fizemos denúncia ao Ministério
Público do Trabalho e na quarta-feira (10/06), aconteceu a
audiência: na audiência o Sindicato apresentou uma proposta
de redução da jornada de trabalho e suspensão dos contratos
de trabalho que garantisse a complementação dos salários
dos trabalhadores e estabilidade para todos.
Os representantes da USIMEC escancararam sua
intenção de se aproveitar da pandemia para reorganizar
seus negócios e proteger seus lucros: na audiência com o
Ministério Público do Trabalho, os representantes da empresa
se recusaram a discutir uma proposta de preservação dos
salários e dos empregos, disseram que pretendem demitir
200 trabalhadores nos próximos dias, e todos nos próximos
meses. Disseram também que não vão fechar a empresa,
sabe o que isso significa? A USIMEC não está fechando, sua
intenção é atacar os trabalhadores demitindo todo mundo
agora e depois rebaixar ainda mais os salários em novas
contratações.

É NA LUTA QUE PODEMOS
BARRAR AS DEMISSÕES
O SINDIPA além das denúncias ao Ministério Público
do Trabalho já está encaminhado também as devidas ações
judiciais, mas só isso não basta, é a força da nossa luta
que pode impedir essa carnificina contra o seu emprego.
Por isso se liga e participe da mobilização
organizada pelo Sindicato: não adianta abaixar a cabeça,
entrar para trabalhar esperando que a direção da empresa
mude de ideia. É só junto com o Sindicato e na luta que
podemos barrar mais esse ataque dos patrões.
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