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Esquentar a mobilização para garantir
o devido aumento salarial
A pauta de reivindicações da Campanha Salarial foi protocolada, mas só esperar pelas
reuniões não basta, é preciso fortalecer a mobilização
A pauta de reivindicação da nossa Campanha Salarial 2022 já foi protocolada, mas só esperar pelas reuniões que
ainda nem foram marcadas pela direção da Usiminas não basta, É preciso em cada área fortalecer a mobilização para
garantir a reposição das perdas e o devido aumento salarial.

Tudo aumenta e os salários? Cada vez mais arrochados
A carestia aumenta diariamente no Brasil, a cada mês compramos menos alimentos, muitas famílias já não têm como
nem pagar o aluguel. Em várias regiões do país o gás de cozinha já passa de R$150,00, os combustíveis não param de
subir. Verdura, fruta, legume, arroz, feijão, ou seja, o básico para alimentação está cada vez mais caro.

Mas os patrões estão numa boa
Exemplo disso é a Usiminas, novamente os acionistas da empresa comemoram os lucros que são fruto do trabalho
dos trabalhadores que amargam o arrocho salarial.

Veja os resultados divulgados pela própria direção da usina
- A direção da usina anunciou no último dia 11 de fevereiro, os resultados do 4° trimestre de 2021. A empresa
registrou um Ebitda Ajustado anual de R$ 12,8 bilhões, resultado cerca de 300% superior ao contabilizado no ano
anterior, um recorde para a Usiminas.
- A empresa registrou lucro líquido de R$ 10,1 bilhões em 2021, outro recorde, pois esse número é 679% superior
ao lucro líquido apresentado em 2020, de R$ 1,3 bi, e segundo a própria direção da empresa é resultado do
desempenho em todas suas unidades operacionais.

É na luta que vamos garantir nossas reivindicações
Participe das atividades e mobilizações organizadas pelo Sindicato, vamos a luta por:
- Reposição das perdas salariais medidas pelo INPC + Aumento salarial de 5%
- Vale Alimentação de R$ 800,00
- Fim do banco de horas.
- Congelamento dos Valores do Transporte, Alimentação e Plano de Saúde.
Na assembleia que decidiu pela aprovação da pauta de reivindicação realizadas nos dias 15 e 16 de março, os
trabalhadores também aprovaram o desconto da contribuição assistencial no valor de uma mensalidade sindical,
ou seja, 2% da remuneração descontado uma única vez. Quem é sócio do sindicato não terá o desconto. Aqueles
que não quiserem fazer a contribuição terão um prazo para apresentar a recusa na sede do sindicato, este prazo
será divulgado depois do encerramento da Campanha Salarial.
A contribuição assistencial é importante para auxiliar na manutenção da estrutura do Sindicato a serviço da luta
da categoria, mas o mais importante é ser sindicalizado, pois quanto mais sócios, mais forte é a nossa mobilização.
Então se você ainda não é sindicalizado, não deixe pra depois, procure os diretores do Sindicato e fique sócio.

Depois de muitas denúncias e da pressão do Sindicato,
a mistura da refeição começou a aumentar
Nos últimos dias, a mistura distribuída nas refeições da usina começou a aumentar. O bife, o frango e a linguiça
passaram a ser distribuídos em três pedaços. Mas só isso não basta, pois a qualidade da refeição ainda precisa
melhorar e muito, não adianta distribuir três pedaços de bife duro ou linguiça que só tem gordura.
O padrão da refeição tem que ser no mínimo o tal “gourmet” que era vendido no restaurante central, além de voltar
a servir as opções vegetarianas.

A pandemia não acabou, mas a Usiminas finge que
sim. Exemplo disso são os ônibus super lotados
No dia 1º de abril, os ônibus fretados voltaram a circular com capacidade
máxima, o que significa superlotação. A direção da Usiminas finge que a
pandemia acabou e voltou a aglomerar os trabalhadores também nos ônibus,
porque nos vestiários e nas áreas a aglomeração nunca deixou de existir.

É um desrespeito atrás do outro contra os trabalhadores

“Zé, nas áreas mais afastadas da produção tá
um matagal imenso. Na pista B, onde fica o
carregamento de carepa já apareceu até uma
cobra na porta da sala. Esse matagal toma
conta das áreas próximas as pistas A, B, C e D.

O mais grave é a aglomeração num momento em que a pandemia ainda não
acabou e junto a isso a direção mudou os itinerários dos ônibus, não informou
nada para os trabalhadores. Depois de uma longa e dura jornada de trabalho,
os trabalhadores ainda buscavam informações sobre qual linha de ônibus os
levaria para seu destino.

Eleição do Sindicato acontece nos próximos dias 26, 27,
28 e 29 de abril
No dia 08 de março encerrou-se o prazo de inscrição de chapas para eleição
do Sindicato dos Metalúrgicos da Baixada Santista. Apenas uma chapa se
inscreveu, a CHAPA 1 da Intersindical.
As urnas estarão na sede, subsede do Sindicato, também haverá urnas
itinerantes para a votação dos trabalhadores nas demais empresas
metalúrgicas e aqui na usina colocaremos três urnas que ficarão nos
refeitórios.
Você que é sindicalizado não deixe de votar, participe desse importante momento
de fortalecimento do seu instrumento de defesa e luta que é o Sindicato.

Ser sócio do Sindicato é um direito seu. Ser sócio do
Sindicato é um passo muito importante para fortalecer
a luta em defesa dos seus direitos

- A direção da usina sabe disso e não toma
nenhuma providência porque não são os
gerentes, chefetes e os acionistas da empresa que têm que trabalhar nessa situação.
Como sempre falo: isso só vai mudar quando
a indignação se transformar em mobilização.

Sugestões, dúvidas ou denúncias?
Ligue 3226-3572 ou pelo e-mail:
metalurgicosbs@metalurgicosbs.org.br

(13) 98216-0145
Sigilo absoluto

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 para governos e organiza a
luta nos locais de trabalho e nas ruas por melhores condições de trabalho,
salários e direitos.
Por tudo isso é muito importante seguir ampliando a sindicalização, pois
quanto mais sócios ao Sindicato mais força tem a nossa luta dentro da fábrica
e para seguirmos melhorando a estrutura de atendimento, como de lazer da
categoria.
Se você ainda não é sócio, pegue a ficha de sindicalização com os diretores
do Sindicato na portaria da usina ou vá até a sede e subsedes do Sindicato.
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