Ipatinga, setembro de 2014

VAMOS À LUTA PELA MUDANÇA DO TURNO

ATUAL ACORDO DE TURNO DA USIMEC VENCE DIA 30/09

C ompanheiro/a
O Acordo de Turno que estabelece a atual tabela de
revezamento na USIMEC vence no dia 30/09.
No dia 25/08, realizamos uma reunião com a empresa e
registramos a reivindicação dos trabalhadores por um novo turno,
pois, o atual aumentou a intensidade e a extensão da jornada.
Defendemos o fim do trabalho aos sábados com redução
da jornada sem redução dos salários.
A mudança do turno é uma das principais reivindicações
dos metalúrgicos de Ipatinga. A semana francesa foi vendida
pelos pelegos e esse atual turno aumenta a jornada para quase
44h semanais, ou seja, desrespeita a garantia das 36h para
trabalhadores em turno initerrupto de revezamento, que foi
assegurada na Constituição.
A USIMEC quer manter esse turno que tanto prejudica
a saúde dos trabalhadores e para enfrentar esse ataque dos
patrões vamos à luta. Essa semana, será realizada mais uma
reunião com a empresa para discutir o turno.
Fique atento aos Jornais e participe das atividades
chamadas pelo Sindicato.

dENúNCIAS DO BOCA DE FORNO

Na usiminas, trabalhadores
aprovaram estado de greve PELA
MUDANÇA DO TURNO
Em assembleia realizada nos dias 29/08 e
30/08, nas portaria da USIMINAS, 91,7% dos trabalhadores aprovaram o Estado de Greve.
A assembleia teve uma grande participação dos
trabalhadores que mostraram que estão dispostos a ir
à luta para garantir um turno com 4 dias de folga.
A empresa e aqueles que não têm compromisso com os trabalhadores tentaram de tudo para barrar
a nossa mobilização, mas 1.123 trabalhadores participaram da assembléia e 1.025 aprovaram o Estado
de Greve.
A assembléia foi convocada pelo Sindicato para
pressionar a USIMINAS pela mudança do atual turno
de revezamento, pois a empresa finge de morta e se
recusa a discutir um novo turno.

AGORA CORTARAM ATÉ O CAFEZINHO

O DESRESPEITO E AS PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE TRABALHO só aumentam na USIMEC
Companheiros, na USIMEC agora é assim: trocaram o
nome da chibata que passou a ser advertência e está nas mãos
dos técnicos de segurança, supervisores e líderes.
A lanchonete que tínhamos foi fechada, não temos
mais. Celular também não podemos mais usar. Para tentar nos
controlar ainda mais, implantaram a Ficha de Apropriação com
código para necessidades fisiológicas.
Nos DDS´s, todos os dias, há pressão psicológica de
todos os tipos. Saída para o almoço/ janta só depois das sirenes
das pontes. E agora companheiros, cortaram até o cafezinho na
área de todos os metalúrgicos do sistema operacional, deixando
somente para o pessoal do administrativo. E para piorar, temos
que conviver com a presença de vigilância durante o desjejum.
Isso companheiros é um desrespeito a classe operária.
E como todos já sabem estamos próximo da Campanha Salarial
e já estamos negociando o turno.
Agora é hora de demonstramos nossa indignação com
tudo que está ocorrendo. Vamos juntos na luta!

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013
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DIA 04/09 TEM ASSEMBLEIA DE TODA A CATEgORIA PARA DEFINIÇÃO
DA PAUTA DE REIVINDICAÇÃO DA CAMPANhA SALARIAL 2014/2015
No dia 04/09, vamos realizar uma assembleia
no Sindicato para votação da pauta de reivindicação
da Campanha Salarial 2014/2015 que será entregue
as empresas.
A proposta de pauta que será votada foi
construída com a participação de toda a categoria
principalmente através dos plantões do Sindicato
realizados nas portarias.
Participe da assembleia e vote se você concorda
com a pauta de reivindicação. Você também estará
votando pela instalação da assembleia permanente
até o fim da Campanha Salarial, o que significa que
a qualquer momento poderemos realizar assembleias
para a avaliação das propostas dos patrões.
A assembleia é unificada para toda a categoria,
metalúrgicos da USIMINAS/UNIGAL/USIROLL, da
USIMEC e das empreiteiras e trabalhadores da
manutenção de informática.
A participação de toda a categoria é
fundamental!

Participe da assembleia
de toda a categoria!

VAMOS JUNTOS INICIAR A MOBILIZAÇÃO DA CAMPANhA SALARIAL
PARTICIPE DA ASSEMBLEIA!
Os patrões lucraram muito com o trabalho
A sugestão de pauta completa você pode conferir na
dos metalúrgicos, enquanto isso o salário continua assembleia, no site – www.sindipa.org.br – ou no Facebook –
arrochado e os direitos desrespeitados. A Campanha www.facebook.com/sindipaipatinga.
Salarial é um importante momento para conquistarmos
aumento salarial e ampliação dos direitos.
Veja abaixo alguns dos pontos da pauta que
PARTCIPE DA ASSEMBLEIA!
será votada, além do aumento salarial e do piso da
categoria:

DIA 04/09, no Sindicato, às 07h00,

Vale refeição;
Plano de saúde para toda a categoria;
Estabilidade pré aposentadoria;
Retorno de férias para as
empreiteiras;
Adicional noturno de 50%;
Adicional de turno.

15h00 e 17h00 em primeira chamada.
E às 07h30, 15h30 e 17h30 em segunda
chamada.

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

