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Usiminas demite cerca de 3 mil trabalhadores,
rouba salários e continua a mentir

  A direção da Usiminas no início de 2015 tentou reduzir os salários dos trabalhadores
em todas as suas plantas. A firmeza dos Sindicatos aqui e em Ipatinga(MG), não
permitiu mais esse ataque.
  E a máscara da Usiminas caiu no momento em que anunciou a carnificina nos
empregos aqui em Cubatão. Nas audiências realizadas no Ministério Público do
Trabalho, os representantes da Usiminas disseram que, mesmo que tivessem
reduzido os salários, iriam demitir.
  E agora tentam justificar as centenas de demissões, dizendo que a situação
continua ruim e por isso vão continuar a demitir.
  Mas a verdade é outra: o próprio presidente disse que se trata de um
replanejamento de suas operações. O que está por trás dessa afirmação é o
seguinte: demitem em massa, vão aumentar ainda mais a exigência de produção
de quem fica e depois, quando voltarem a contratar, vão pagar salários menores a
partir do piso salarial.

  O momento é de muita tristeza, mas só lamentar não basta. É preciso transformar a revolta de cada um em movimento de
todos na defesa dos empregos e dos salários pois, o isolamento de cada um, só facilita o aumento dos ataques da
Usiminas.
Fique atento aos boletins do Sindicato. Vamos juntos enfrentar a pressão das chefias e na mobilização exigir respeito aos
direitos.

Mas não vamos só esperar pelas ações judiciais

Audiência discute ações judiciais em que denunciamos as
demissões em massa, a redução de 7,34% nos salários e adici-

onais de periculosidade e insalubridade na oficina central
  Ontem, dia 20, foi realizada às 13h15 na 5ª Vara do Trabalho, em Cubatão, audiência sobre o processo impetrado pelo
Sindicato contestando as demissões em massa. Na audiência ficou definido prazo para defesa da empresa e, em seguida,
encaminhado ao Ministério Público para dar parecer, lembrando que o processo pleiteia antecipação de tutela.
  Como já informamos, o processo contra a redução salarial continua e como não houve decisão liminar, ou seja, não houve
decisão de imediato para que a Usiminas devolvesse o que retirou dos salários dos trabalhadores, agora no dia 23 acontece
audiência,  momento em que vamos novamente levar as provas que demonstram que houve redução salarial, que a decisão
do Tribunal Superior do Trabalho, diz que as condições já estabelecidas têm que ser preservadas, ou seja, os 7,34% é parte
dos salários e não podem ser retirado.
  Também no dia 23 teremos audiência sobre o processo que pleiteia pagamento dos adicionais de insalubridade e
periculosidade na oficina central.

“A gente demite, contrata
com o piso e lucra mais!”

Boa!
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Telefones dos diretores do Sindicato na Usiminas

Gato: 3830  -  Maicon: 3977 - Paulo Luiz: 2326 - Ramiro: 2185

Alberto: 3211 - Silvio: 3830 - Noya: 99139-3378

Elton: 3957  - Gladstone: 99138-9015 - Ismael: 2640

Telefones dos diretores do Sindicato (Plantão: 3226-3577)

Sassá:99716-8511 - Erivaldo:99141-7566 - Cascata:99141-7684 -

Marcos(Usimon): 99138-9161- Nelson(JLA Saidel): 98185-2900

Rodrigo (MCP): 99136-4092 - Wagner: 99143-0946 - Joel: 99186-9398

  O Sindicato dos Metalúrgicos da Baixada Santista está com
inscrições abertas para o Curso de Formação de Cipeiros.
  O curso, que é gratuito, será realizado no dia 16/07(sábado), das
8h às 17h, e tem por objetivo capacitar os integrantes da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), na prevenção de riscos
de acidentes e doenças do trabalho.
  Os cipeiros irão debater situações reais que permitirão uma visão

mais ampla das suas atividades para que realizem uma gestão bem sucedida durante
o seu mandato. Não é necessário ser cipeiro e poderá participar qualquer trabalhador
independente da empresa que trabalha.
  As inscrições se encerram no dia 08/07 e os interessados devem comparecer a recepção
do Sindicato, situada na Av. Ana Costa, 55 , em Santos. Mais informações pelo telefone
3226-3574. As vagas são limitadas.

Sindicato está com inscrições
abertas para o Curso de Cipeiro

Participe das
oficinas no
Sindicato

  As oficinas de
Escultura em
Argila, Fotogra-
fia e de Forma-

ção de atores estão em plena atividade
no Sindicato.  E você ainda pode
participar. É só fazer a inscrição na
recepção do Sindicato (Av. Ana Costa,
55, em Santos).
  Participe!

Sigilo absoluto

Cartas do

Zé
Protesto

Mande a sua bronca para o Zé Protesto.
Ligue  3226-3572 ou pelo e-mail:

metalurgicosbs@metalurgicosbs.org.br

Acordo com Simees mostra que
as dificuldades alegadas pelos
empresários só modifica quando
há mobilização
  Foi o que aconteceu com os trabalhadores das empresas metalúrgicas da região
que pressionaram os patrões e conseguiram um acordo razoável. Veja abaixo:

- Reajuste: 9,9%
- Piso salarial: R$ 1.264,00
- Vale Refeição: R$ 21,00
- PLR: R$ 500,00 (em 02 vezes)

Nova diretoria toma posse dia 1º
de julho
  Toma posse no próximo dia 1º de julho a nova diretoria do Sindicato, eleita em
abril. O companheiro Claudinei Rodrigues Gato, que encabeçou a Chapa 1, terá
pela frente muito trabalho e, certamente, precisa muito da mobilização dos
trabalhadores para vencer os obstáculos para manutenção e ampliação dos
direitos.
  A luta é a ferramenta que dispomos para garantir o mínimo necessário para a
sobrevivência  pois, somente juntos é que reunimos forças para nos manter no
mercado de trabalho e assim, termos o suficiente para nós e nossa família.
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Dúvidas,

sugestões e

denúncias,

ligue:

OFTALMOCENTER
Clínica de Olhos

R. 11 de Junho, 96 - Cj. 4 e 5
Itararé - S. Vicente

Tel.: 3466-1326 - R$ 20,00 Consult a

CUBATÃO CLÍNICAS
Clínica Médica
Rua Bahia, 188

Vila Paulista - Cubatão
Tel.: 3361-3831 - Desc. especial


