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Não se pode criar metas para depois descumpri-las. 
O Sindipa exige que as metas elaboradas pela Usiminas 
sejam diferenciadas. Por exemplo: A PLR paga aos traba-
lhadores da Usiminas em Ipatinga não pode ser igual a paga 
aos trabalhadores de Cubatão. A empresa não pode descon-
siderar os resultados dos funcionários daqui. Não podemos 
trabalhar duro para no fim arcar com os prejuízos de outra 
empresa do sistema, sendo que geramos lucro. Isso também 
é fator motivacional para a produtividade da empresa. 

O Sindipa exige ainda a antecipação do pagamento 
da PLR para janeiro, devido as altas despesas de início de 
ano.
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Participação nos lucros e 
resultados

 O SINDIPA fechou convênio com o 
Bradesco para que os funcionários da 
USIMINAS, UMSA e Unigal possam contratar 
o crédito consignado. Este acordo beneficia 
o trabalhador evitando que o mesmo recor-
ra a agiotas e juros altos. A partir do dia 5 de 
agosto os interessados devem procurar a 
sede do sindicato. Juros altos e agiotas 
nunca mais!

Dinheiro mais 
barato

Funcionário USIMINAS e UMSA, 
Unigal: não faça empréstimo sem 
consultar a agência no Sindipa!

Vai começar mais uma campanha salarial e o primeiro 
passo é o da montagem da pauta de reivindicações. Como 
foi divulgado pela imprensa, o resultado da Usiminas no 2º 
trimestre deste ano teve um crescimento de 41% em relação 
ao primeiro trimestre de 2013. E nada mais justo do que divi-
dir este lucro com os trabalhadores.

E para montar nossa pauta pedimos que os compa-
nheiros encaminhem suas reivindicações ao Sindipa. Partici-
pem. A pauta deve ser feita por vocês. 

Campanha Salarial 2013/2014
As reivindicações podem 

ser encaminhadas:

Através dos diretores;
Pelos telefones 3829-6630 ou 
3829-6617;
Pelos Emails:

Ou à secretaria da presidência.

 
comunicacao@sindipa.org.br/
presidencia@sindipa.org.br ou 
projetos@sindipa.org.br 

A nossa luta está começando e você 
faz parte dela.



A diretoria do Sindicato que os trabalhadores tenham dores desavisados.
dos Trabalhadores Metalúrgi- muito cuidado com as tentati- Tenha cuidado, traba-
cos de Ipatinga é legal, foi man- vas de golpe tramadas por lhador: a sua assinatura vale 
tida no cargo por uma decisão debaixo dos panos, e na calada muito, documenta e firma uma 
judicial legítima, de forma cons- da noite, por pessoas que não responsabilidade enorme, e 
titucional, respaldada à luz do tem compromisso com a cate- não pode ser assim utilizada de 
direito até que seja julgado o goria e nem responsabilidade forma irresponsável para fins 
mérito do processo que questi- com o futuro da vida dos meta- escusos. Todo cuidado é pouco, 
ona a validade da votação que lúrgicos e suas famílias. Ali- a uma assinatura concedida a 
foi realizada em janeiro último, mentados pela Intersindical, pessoas erradas, na hora erra-
quando um acordo feito pelos central que leva a desgraça e o da e para finalidades incertas e 
procuradores que coordena- terror às bases sindicais onde obscuras, pode no final signifi-
vam a eleição para renovação se infiltra, os integrantes da car um enorme risco.
da diretoria retirou de legíti- Chapa 2 armaram barracas na Cautela e caldo de gali-
mos associados do Sindipa o portaria da Usiminas, e estão nha não fazem mal a ninguém...
sagrado direito do voto. correndo um documento cole-

Assim sendo, é preciso tando a assinatura de trabalha-

MUITO CUIDADO COM O GOLPE...
Diretoria do Sindipa é legal

A delegação do Sindipa, liderada pelo presidente em exercício 
Gláucio Ervilha, participou, na última semana, do 7º Congresso Nacio-
nal da Força Sindical, em São Paulo. O evento serviu para que ideias e 
experiência entre sindicatos fossem trocadas. O Congresso também 
reelegeu a direção nacional da Central comandada por Paulo Pereira 
da Silva, Paulinho, presidente da entidade. 

Ficou definido também, durante o evento, manifestações naciona-
is para o dia 30 de agosto pela 
Pauta Trabalhista. Nesta data devem ser realizadas 
greves por diferentes categorias em todo o Brasil, 
caso o governo federal não negocie a Pauta Traba-
lhista que tem, entre os vários pontos, o fim do fator 
previdenciário, redução da jornada para 40 horas, 
sem redução de salários, reajuste digno para os apo-
sentados, mais investimento em saúde, educação , 
segurança e transporte público e o fim do Projeto de 
Lei nº 4330, que amplia a terceirização.  

Sindipa participa do Congresso Nacional da 
Força Sindical

Sindipa oferecia os serviços de Geriatria e Fonoa-
udiologia. Mas a entidade não oferece mais estes 
serviços. Pedimos desculpas pelo equívoco.

O Sindipa continua recebendo documentos 
dos interessados em entrar na Justiça para recupe-
rar as perdas do FGTS. Qualquer dúvida entrar em 
contato com o setor jurídico pelo 3829-6610.

ERRATA
Na edição de nº 722 informamos que o 

FGTS

GREVE GERALDIA 30 DE AGOSTOMOBILIZAÇÃO PELA PAUTA TRABALHISTA
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