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NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA, DIA 10 DE JANEIRO TEM ASSEMBLEIA DA
CAMPANHA SALARIAL COM OS TRABALHADORES NAS EMPREITEIRAS
A pressão organizada pelo SindiPA garantiu que o Vale Alimentação se
torne uma realidade, mas agora é preciso aumentar a mobilização para
aumentar o valor do V.A e garantir o devido aumento salarial
Companheiros/as
Depois de muita enrolação os patrões nas
empreiteiras apresentaram resposta para a
nossa pauta de reivindicação e agora chegou a
hora de aumentarmos a nossa mobilização para
garantir reajuste salarial pra valer e o aumento
do vale alimentação.
Os patrões tentaram fugir de todas as
formas de pagar o Vale Alimentação, mas a
pressão organizada pelo SINDIPA fez com que
eles apresentassem uma proposta, mas o valor
é muito pouco só R$120,00, isso não compra
nem o gás de cozinha e o que dirá a comida.
A proposta de reajuste salarial dos patrões
é só pagar as perdas medidas pelo INPC, ou
seja, 11,08%, sendo que tudo o que temos que
pagar; comida, luz, água, aluguel, gasolina,
tudo aumentou muito mais.
Por isso chegou a hora de irmos para
assembleia, rejeitar a proposta rebaixada dos
patrões e ampliar a mobilização. Só esperar
pelas próximas reuniões não basta, é hora de
colocar a nossa indignação em movimento.
Fruto da luta organizada pelo SINDIPA,

todos os direitos do Acordo Coletivo se mantêm
quando chegarmos ao final da Campanha
Salarial.
Veja abaixo a proposta que será
decidida na assembleia do dia 10 de
janeiro nos horários de entrada nas
portarias da Usiminas:
- Reajuste salarial de 11,08% (somente as
perdas medidas pelo INPC), retroativo ao mês
de novembro de 2021.
- Vale Alimentação no valor de R$ 120,00,
retroativo a novembro, sendo R$360,00 pagos
em janeiro e a partir de fevereiro apenas
R$120,00 mensais.
- Renovação das cláusulas sociais que
estão no Acordo Coletivo de Trabalho
REJEITE a proposta dos patrões,
vamos ampliar a nossa luta para
garantir o devido aumento salarial e o
aumento do valor do Vale Alimentação.
Participe da assembleia nas
portarias Centro e Doap:
•05:40 às 08:00
•13:40 às 16:00

Participam da assembleia os trabalhadores na Convaço, CMI, Harsco, Magnesita, Amoi, LUBSYS E ENGIMAPI
SANKYU TENTA PASSAR POR CIMA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES ASSINANDO
ACORDO SEM VALIDADE COM UM SINDICATO QUE NÃO REPRESENTA OS TRABALHADORES

O SINDIPA JÁ ESTÁ TOMANDO AS DEVIDAS MEDIDAS CONTRA ESSA
AÇÃO ABSURDA DA EMPRESA
A Sankyu enfiou goela abaixo dos metalúrgicos que trabalham na empresa um acordo que não
tem validade nenhuma, pois o sindicato dos trabalhadores na construção civil, não representa quem
trabalha na Sankyu.
A direção da empresa tenta usar uma ação judicial que NÃO diz respeito à representação dos
trabalhadores e sim sobre o imposto sindical, para tentar reduzir os direitos dos trabalhadores.
Esse acordo fajuto da Sankyu com um sindicato que não representa os trabalhadores tem por
objetivo retirar direitos e arrochar ainda mais os salários.
O SINDIPA já está encaminhando as devidas ações para impedir mais esse ataque da Sankyu
contra os trabalhadores.

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

TRABALHADORES NA USIMINAS E NAS EMPREITEIRAS DECIDEM POR MAIOIRA PELA TABELA
DE 6 DIAS TRABALHADOS EM REVEZAMENTO E 2 DIAS DE FOLGA NO TURNO DE 8 HORAS

A nossa luta em defesa da saúde e da vida e contra o turno massacrante continua

Na assembleia realizada na quarta-feira, dia 29/12, os trabalhadores na Usiminas e nas
empreiteiras decidiram por maioria pela tabela 1 no turno de revezamento de 8 horas. Nessa
tabela a jornada é de 6 dias seguidos trabalhados, sendo dois dias em cada horário seguido de
dois dias de folga.
O Acordo sobre a jornada tem duração de 45 dias e a cláusula sobre as horas extras que
estavam no acordo emergencial de 12 horas se mantém, ou seja, se houver hora extra ela têm
limite e têm que ser paga em 100%, não podem ir para o banco de horas.
O SINDIPA durante todo o período da discussão sobre a jornada defendeu a prorrogação
do Acordo Emergencial de 12 horas por conta da pandemia, mas o mais importante defendemos
uma tabela de jornada de 8 horas com as devidas folgas de 4 dias.
Nesse período de duração do Acordo é momento de fortalecermos a nossa luta por um novo
turno que proteja a saúde e a vida dos trabalhadores.
Veja abaixo o resultado da votação da assembleia sobre o turno:
Tabela 1: 1.038 votos
Tabela 2: 272 votos
Rejeição de todas as tabelas e aprovação do estado de greve: 418 votos

Vamos juntos ampliar a nossa mobilização e nesses 45 dias de duração do Acordo
sobre a jornada se houver desrespeito às folgas, ligue imediatamente para o Sindicato

NÃO FIQUE SÓ FIQUE SÓCIO DO SINDICATO

Ser sindicalizado é um direito seu e é um passo muito importante para fortalecer a luta em
defesa dos direitos.
Nesses tempos de ataques ainda maiores dos patrões e dos governos à classe trabalhadora
ficou muito mais claro ver a importância de ter um Sindicato que não abaixa a cabeça para patrão
e organiza a luta nas fábricas e nas ruas por melhores condições de trabalho, salários e direitos.
Se você ainda não é sindicalizado, não deixe para depois, procure os diretores do Sindicato
ou vá até a sede e preencha sua ficha de sindicalização.
Os trabalhadores que foram obrigados a ser filiar no sindicato fantasma e pelego, o sintec,
são livres para voltar a se sindicalizar ao SINDIPA. Fruto das denúncias que fizemos a Usiminas
não pode obrigar os trabalhadores manterem filiação no sindicato pelego. Então se você ainda
não se refiliou, não espere mais. Vá até o SINDIPA e volte a ser sindicalizado.

Você,associado,
venha
participar
da nossa excursão
para Itaipava/ES que
acontecerá dia 27/01 às
19:30 min com retorno
dia 30/01 às 20:00.
Informações: 3829-6624
www.facebook.com/sindipaipatinga

www.sindipa.org.br

NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO
(031) 3829-6630
denuncia@sindipa.org.br

