Ipatinga, agosto de 2014

DIA 29/08 E 30/08 TEM ASSEMBLEIA PARA PRESSIONAR

A USIMINAS PELA MUDANÇA DO TURNO

VOTE PELO ESTADO DE GREVE E VAMOS JUNTOS LUTAR PELA MUDANÇA DO TURNO

C ompanheiro/a
No início desse mês de agosto, enviamos um ofício
para a USIMINAS solicitando uma reunião para discutir a alteração do turno atual, como informamos no nosso último
boletim específico sobre o turno.
Mas já se passaram mais de 15 dias e a USIMINAS se
recusa a responder o ofício e discutir a mudança do turno
com o Sindicato. Por isso, vamos realizar uma assembleia
com todos os trabalhadores do turno para pressionar a empresa pela alteração da atual jornada de trabalho.
A USIMINAS já sabe que a insatisfação é geral com o
turno atual. É hora de mostrar que estamos dispostos a lutar

para garantir a mudança da jornada, por isso, vote pelo estado de greve e vamos juntos intensificar a mobilização que já é
grande e se espalha, cada vez mais, dentro da área.

DIA 29/08 E 30/08 PARTICIPE
DA ASSEMBLEIA
Dia 29/08, nas portarias 2 (Centro) e 3 (Doap/Bom
Retiro), das 21h00 às 23h30.
Dia 30/08, nas portarias 2 (Centro) e 3 (Doap/Bom
Retiro), das 13h00 às 15h30.
Participe e vamos juntos pressionar a USIMINAS.

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA E VOTE PELO ESTADO DE GREVE
A ATUAL DIRETORIA DO SINDIPA ESTÁ
COMPROMETIDA COM A ALTERAÇÃO DO TURNO
Desde que tomamos posse, estamos empenhados Sindicato para pressionar a empresa.
na alteração desse turno massacrante, que impõe uma
jornada extensa e intensa, com folgas tão pequenas que mal
No dia 13/08, o turno de 12 horas foi implementado na
chegamos em casa e já temos que retornar para a usina.
Acelor Mittal de Tubarão. A tabela implementada estabelece
4 dias de trabalho de 12h (2 dias de 06h00 às 18h00 e 2
No mês de março, a Diretoria do Sindicato realizou dias de 18h00 às 06h00) e 96h de folga. A jornada de 12h é
assembleias com a categoria e, em todas as reuniões com dividida em 10h de trabalho, 1h de refeição e dois intervalos
a direção da USIMINAS, defendemos a volta da 5° letra de 30 minutos para lanche.
e apresentamos outras propostas dos trabalhadores que
garantiriam a redução da jornada e o aumento das folgas.
A mobilização e a pressão dos trabalhadores por um
Mas a USIMINAS se recusou a implementar a semana turno que garanta 96h de folga só aumenta.
francesa, as demais propostas dos trabalhadores e inclusive
Agora vamos realizar a assembleia para juntos
o turno de 12h como implementado no Espírito Santo.
pressionar a USIMINAS.
A categoria sabe que agora o Sindicato é dos
Desde então, a insatisfação dos trabalhadores com trabalhadores. São os trabalhadores juntos com o Sindicato
a atual tabela de revezamento só cresce e, cada vez mais, nas assembleias que decidem sobre os rumos de nossas
trabalhadores se juntam nas ações e mobilizações do ações e assim será com o turno.

Ipatinga, agosto, 2014

NA PRÓXIMA SEMANA TEM ASSEMBLEIA DE TODA A CATEGORIA

VAMOS VOTAR A PAUTA DE REIVINDICAÇÃO
DA CAMPANHA SALARIAL 2014/2015

Na semana passada, a Diretoria do
SINDIPA realizou plantões nas portarias
da USMINAS e USIMEC para reunir mais
propostas para a pauta de reivindicação
da Campanha Salarial 2014/2015 e
conversar com os trabalhadores.
O conjunto da categoria participou

da construção da pauta nos plantões e
também recebemos várias sugestões
pelos telefones do Sindicato e pelo novo
site.
Na próxima semana, vamos avaliar,
em assembleia, a pauta construída em
conjunto com os trabalhadores e iniciar

nossa mobilização.
Toda a categoria se reunirá para
discutir e aprovar a pauta que será
entregue às empresas.
A participação de todos os
metalúrgicos é fundamental para
avançarmos em nossas reivindicações.

FIQUE ATENTO AS AÇÕES CHAMADAS PELO SINDIPA PARA
A CAMPANHA SALARIAL E PELA ALTERAÇÃO DO TURNO

Nos jornais do SINDIPA, nos
plantões organizados pela Diretoria, pelo
novo site e diretamente no Sindicato é
que você encontra as informações das
ações organizadas pelo Sindicato.
É importante ficar atento aos
Jornais. Você verá que existem
diferenças do Jornal do SINDIPA com
outros materiais, como os jornaizinhos
dos pelegos, que inconformados
com a derrota seguem mentindo para
ajudar os patrões, e outros que falam
dos problemas da categoria, não
para enfrentá-los, mas só para fazer
propaganda de sua central sindical.
Os Diretores do Sindicato você

já conhece, estamos cotidianamente
nas portarias das empresas, realizando
plantões e panfletagens não é de agora.
Os telefones e contatos do
Sindicato você também já conhece.
Acompanhe as informações de
quem tem compromisso com a luta dos
trabalhadores nos boletins do Sindicato.
Vamos estar atentos e firmes.
Nada cai do céu. Para garantir
a mudança do turno só reuniões
não bastam. Vamos mostrar para a
USIMINAS que estamos dispostos a
intensificar a mobilização pelo turno
e para avançar nas conquistas na
Campanha Salarial.

PARTICIPAR DAS ASSEMBLEIAS E MOBILIZAÇÕES DO SINDICATO É FUNDAMENTAL
PARA GARANTIRMOS A MUDANÇA DO TURNO
www.facebook.com/sindipaipatinga

NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO
(031) 8727-1871 (Oi) / (031) 3829-6636

denuncia@sindipa.org.br

