
PARTICIPE DA MONTAGEM DA PAUTA DE REIVINDICAÇÃO
CAMPANHA SALARIAL 2014

Companheiros/as
Chegou a hora de iniciarmos a nossa mobilização para a 

Campanha Salarial de 2014. 
Os patrões lucram e enriquecem devido ao suor do nosso 

trabalho. Nesse ano, a USIMINAS, a USIMEC  e as terceirizadas dentro 
da área da usina  lucraram muito, como anunciado pelas próprias 
empresas e divulgado na imprensa (no próximo jornal mostraremos 
os dados). Agora na nossa Campanha Salarial vamos garantir nossas 
principais reivindicações e aumento salarial. 

Participe da construção da pauta de reivindicação! O Sindicato 
fará plantão nas portarias da USIMINAS e USIMEC. Participe, leve 
sua proposta ao plantão e converse com os Diretores. Você pode 
entrar em contato com o Sindicato também pelo telefone, Facebook, 
email ou pelo site. Dê sua sugestão e se junte as mobilizações da 
Campanha Salarial.

Após receber as sugestões, vamos realizar, no dia 27/08, uma 
Assembleia Geral unificada com toda a categoria para avaliar e aprovar 
a pauta da Campanha Salarial de 2014. 

PLANTÃO NAS PORTARIAS DA USIMINAS E USIMEC
DAS 05:40 AS 8:00 E DAS 13:30 AS 17:30
DIA19/08 - TERÇA-FEIRA - PORTARIA 2 DA USIMINAS
DIA 20/08 - QUARTA-FEIRA -PORTARIA 3/DOAP
DIA 21/08 - QUINTA-FEIRA -USIMEC

Ipatinga, agosto, 2014

Essa é uma luta de toda 
a categoria, nossa 

força está na nossa união!

EMPRESA:

SUGESTÃO:

PARTICIPE DA MONTAGEM DA PAUTA DE REIVINDICAÇÃO.  RECORTE A FICHA ABAIXO E ENTREGUE NO PLANTÃO DA DIRETORIA

SUGESTÃO PARA A  PAUTA DE REIVINDICAÇÃO DA CAMPANHA SALARIAL 2014



Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013 Ipatinga, agosto, 2014

NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO 

(031) 8727-1871 (Oi) / (031) 3829-6636 denuncia@sindipa.org.br

AÇÕES DA ATUAL DIRETORIA DO SINDIPA PARA REORGANIZAR O SINDICATO 
Desde que tomamos posse, estamos 

empenhados em reorganizar o Sindicato para 
transformá-lo em um instrumento de luta em 
defesa dos direitos dos trabalhadores. Além 
disso, estamos realizando várias modificações 
na entidade para melhorar o atendimento aos 
sócios metalúrgicos.

Os Jornais e Boletins do Sindicato agora 
falam da realidade que os trabalhadores enfrentam 
em seus locais de trabalho, as ações que o 
Sindicato tem feito para defender os direitos dos 
trabalhadores, as denúncias contra a perseguição 

das chefias e, principalmente, o Jornal mostra o 
que os patrões e os pelegos tentavam esconder: 
que é na luta que os trabalhadores avançam em 
suas reivindicações. 

Agora temos um novo site, onde você 
poderá conferir as últimas notícias sobre as 
mobilizações e luta da categoria, acessar os 
últimos boletins e publicações, fazer denúncias 
dos problemas no seu local de trabalho e tem 
ainda acesso as informações dos serviços e 
atendimento do Sindicato. 

CONSTRUINDO UM SINDICATO QUE SEJA O INSTRUMENTO 
DE ORGANIZAÇÃO E LUTA DOS TRABALHADORES 

RECONSTRUINDO O QUE OS PELEGOS TENTARAM DESTRUIR: 
ATUAL DIRETORIA CONSEGUIU IMPEDIR QUE A 

COLÔNIA DE FÉRIAS DE ITAIPAVA FOSSE LEILOADA

Conheça o novo site do Sindicato 
www.sindipa.org.br

Além do site, o Sindicato também tem 
uma nova logo que contribui para marcar esse 
momento do Sindicato. Muito mais do que só um 
timbre, ela representa o que começamos desde 
outubro de 2013: uma nova fase no Sindicato 
que agora é dos trabalhadores.

No início do mês de julho, a Diretoria do 
Sindicato conseguiu impedir que a colônia 
de férias de Itaipava fosse leiloada. As casas 
estavam penhoradas para o pagamento de multas 
deixadas pelo pelego Luiz Carlos e sua turminha 
devido ao descumprimento de Termos de 
Ajustamento de Conduta (TAC´s) firmados com 
o Ministério Público. Através de ações jurídicas 
e administrativas e do nosso comprometimento 
e transparência, garantimos um acordo com 
o Ministério Público do Trabalho que impediu 
que os trabalhadores fossem, mais uma vez, 
prejudicados pelas maracutaias dos pelegos.

 Além de impedir que as casas fossem 
leiloadas, estamos arrumando as contas do 

Sindicato para iniciar uma reforma na colônia de 
férias que foi completamente sucateada pelos 
pelegos. Também vamos melhorar o campo de 
futebol para utilização dos sócios. 

A Colônia de Férias de Itaipava é o único 
bem da categoria voltado para o lazer que 
sobrou, além das 4 casas de Marataízes que não 
tem condições de uso. O Hotel de Marataizes os 
pelegos venderam em um processo fraudulento 
que, até hoje, é questionado judicialmente. E isso 
tudo para o enriquecimento próprio. 

Quando a  atual Diretoria assumiu, o 
Sindicato estava em péssima condição, afundado 
em uma dívida enorme e os poucos bens que 
sobraram estavam destruídos e penhorados. 

Não é fácil reorganizar um Sindicato 
que durante anos foi utilizado para atender 
aos interesses do Boca Roxa que agora 
quer se apropriar dos cofres públicos. 
Mas, desde que tomamos posse, estamos 
empenhados em melhorar o atendimento 
do Sindicato, zelar pelo patrimônio da 
categoria e principalmente avançar na 
luta por mais salários, direitos e melhores 
condições de trabalho. 

SEGUIMOS FIRMES!

www.facebook.com\sindipaipatinga www.sindipa.org.br


