Ano VIII - Nº 31, Ipatinga, 29 de dezembro de 2020

TERÇA-FEIRA, DIA 29/12 TEM ASSEMBLEIA DA CAMPANHA
SALARIAL COM OS TRABALHADORES NA LUBSYS
MAIS DO QUE DIZER NÃO PARA A PROPOSTA DAS EMPRESAS É PRECISO AVANÇAR NA MOBILIZAÇÃO

Companheiros/as
Seguindo o exemplo da Usiminas, o representante
da Lubsys veio com a mesma conversa fiada dizendo que
sua proposta de reajuste salarial é muito boa.
A proposta só é boa para o patrão que segue
lucrando às custas de aumentar a exploração contra os
trabalhadores, veja:
-As perdas medidas pelo INPC são muitos menores
do que as perdas reais que os trabalhadores têm: desde
o início da discussão da nossa pauta de reivindicação, o
representante da Lubsys veio com a proposta de pagar
apenas 4,77% de forma parcelada. Quer pagar apenas
as perdas medidas pelo índice do INPC que como já
dissemos é um dos menores índices para medir perdas
salariais.
- Abono não é aumento salarial: ano após ano, o
patrão foge de pagar o que deve e empurra um abono
que não é aumento salarial. O abono de R$ 520,00 mal
entrará na conta e já sairá de tão pouco que é e tem
mais: abono não é incorporado ao salário, as férias, ao
13º salário, a nada.

Da mesma forma que a Usiminas, a Lubsys também
quer atacar direitos do Acordo Coletivo: nas primeiras
reuniões para discutir a pauta de reivindicação a empresa
tenta mexer no Acordo Coletivo com a intenção de atacar
direitos, mas o Sindicato disse NÃO para todas essas
propostas.
Em relação aos salários a proposta da empresa
só aumenta o arrocho salarial e para garantir o devido
aumento salarial mais do que votar contra a proposta do
patrão é preciso fortalecer a mobilização

Essa é a proposta que será avaliada na assembleia:

- Reajuste salarial de 4,77%, apenas a perdas
medidas pelo INPC retroativo à data-base 1/11/2020
- Abono salarial de R$ 520,00. Abono que não é
incorporado aos salários, férias, 13º, FGTS, a nada.
- O plano de saúde dos funcionários será mantido
a seus empregados, extensivo aos familiares
dependentes descendentes residentes na região de
trabalho do titular
- Manutenção das cláusulas sociais do Acordo
Coletivo.

A VOTAÇÃO DA PROPOSTA SERÁ NO DIA 29/12 COM INÍCIO
ÀS 07:30 SE ENCERRANDO 18:00
Os trabalhadores estão recebendo o Jornal do
Sindicato sobre a proposta e a votação será pelo site do
Sindicato.
http://www.sindipa.org.br.
No dia 29/12 você estará acessando o site do
Sindicato, clique no link da assembleia, coloque seu
nome completo e número do seu registro na empresa. O
processo de votação é feito pelo Sindicato,é seguro para
garantir o sigilo.
As perguntas que estarão no site são as seguintes:

Você leu o Boletim ou a matéria no site do Sindicato
onde é informado a proposta apresentada pela Lubsys?

NÃO:

SIM:

Você concorda com a proposta apresentada pela
de reajuste de apenas 4,77%, abono de R$ 520,00 que
não é incorporado aos salários e os demais itens?

NÃO:

SIM:
MAIS DO QUE VOTAR CONTRA A PROPOSTA DE REAJUSTE QUE NÃO GARANTE O DEVIDO AUMENTO
SALARIAL É PRECISO JUNTO COM O SINDICATO FORTALECER A LUTA
EM DEFESA DOS DIREITOS, SÁLARIOS E EMPREGOS
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

