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Pauta da Campanha Salarial 2021 é aprovada
pela maioria dos trabalhadores na Usiminas

Vamos fortalecer a luta em defesa dos direitos, emprego,

aumento salarial e melhores condições de trabalho
Na segunda-feira, dia 12 de abril, os trabalhadores na Usiminas participaram da assembleia para aprovação

da pauta de reivindicação da Campanha Salarial deste ano.

  A maioria dos trabalhadores (97,2%), que participaram da assembleia com votação pelo site do Sindicato,

aprovaram a pauta de reivindicação. Agora é o momento de fortalecermos a luta em defesa dos direitos,

pela reposição das perdas e por aumento salarial pra valer.

- Manutenção de todos os direitos que estão no Acordo Coletivo de Trabalho.

- Reposição das perdas acumuladas e aumento salarial pra valer. Chega de arrocho salarial.

- Estabilidade no emprego.

- Redução da jornada de trabalho, sem redução salarial. Fim do banco de horas.

- Garantia de estabilidade até aposentadoria para todos os trabalhadores que tiveram sequela
  de doenças e acidentes provocados pelo trabalho.

- Vale alimentação/ cesta básica.

Enquanto a Usiminas comemora seus lucros, o novo
coronavírus se espalha dentro da usina
  A direção da Usiminas não se cansa de divulgar as matérias que mostram que seus lucros crescem.

Enquanto isso, os salários dos trabalhadores estão cada vez mais arrochados.

  Os lucros que só aumentam são produzidos às custas de mais exploração e ataque contra os trabalhadores

que são obrigados a continuar confinados dentro da usina num dos piores momentos da pandemia. A

consequência disso são muitos trabalhadores testando positivo para COVID-19, ou seja, a Usiminas está

contribuindo para o aumento da contaminação.

  A luta também é em defesa da saúde e da vida dos trabalhadores. Seguimos exigindo da direção da

Usiminas que garanta as ações para conter a contaminação pelo novo coronavírus que já arrancou a vida

de mais de 350 mil pessoas no Brasil

  Participe das ações organizadas pelo Sindicato e vamos juntos fortalecer a luta em defesa dos direitos e da vida.

Veja alguns dos itens da pauta de reivindicação aprovada pelos trabalhadores

É na luta junto com o Sindicato que vamos avançar em nossas reivindicações


