
DIA 26/09 TEM ASSEMBLEIA DO TURNO

Ipatinga, setembro de 2014

 Companheiros/as
No mês de julho, a mobilização do Sindicato junto com os trabalhadores 

conseguiu impedir que a Cipalam implementasse um turno goela baixo sem a 
aprovação dos metalúrgicos.

A firmeza do Sindicato e dos trabalhadores garantiu um turno com redução 
da carga horária de 37,33h semanais para 35h semanais. 

Esse foi um importante passo na luta por um turno que atenda as reivindicações 
dos trabalhadores, mas foi só o começo.

A atual diretoria do Sindicato defende a implantação da semana francesa, ou 
seja, o turno de cinco letras, que permite mais folgas para o trabalhador e é melhor 
para a saúde. E essa é uma luta do conjunto da categoria que está se intensificando 
nas empresas da região e em todo o Brasil.  

JUNTOS NA LUTA POR UM TURNO QUE ATENDA 
AS REIVINDICAÇÕES DOS TRABALHADORES

ASSEMBLEIA DO TURNO - DIA 26/09 NA 
PORTARIA DA CIPALAM NO IGUAÇU DAS 

06:30H ÀS 07:30H E DAS 22H00 ÀS 23H00

A proposta aprovada pelos trabalhadores, em julho, estabeleceu a nova 
tabela por dois meses. 

Nesse mês, a Cipalam pediu a prorrogação do atual horário de turno por 
mais 10 meses. 

O sindicato agora é dos trabalhadores e quem decide são os 
trabalhadores.

No dia 26/09, sexta-feira, vamos realizar uma assembleia para que os 
trabalhadores votem se aceitam ou não a prorrogação da atual tabela de turno 
por mais 10 meses. Confira a tabela abaixo:

A assembleia será realizada na portaria da empresa, no Iguaçu, das 6h30 
às 7h30 e das 22h00 às 23h00.  

 No dia 20/09, os trabalhadores 
na USIMINAS juntamente com o 
Sindicato realizaram paralisação nas 
portarias para pressionar a empresa 
a negociar um novo turno. 
  A reivindicação dos 
trabalhadores é a alteração da atual 
tabela de turno que não permite folgas 
e estende a jornada de trabalho. 
No dias 29/08 e 30/08, o Sindicato 
realizou assembleia nas portarias da 
empresa, e 91,7% dos trabalhadores 
aprovaram o Estado de Greve para 
pressionar a USIMINAS a marcar uma 
reunião para negociação da mudança 
do atual turno de revezamento.
 A mobilização foi mais um 
passo importante na luta que se 
intensifica a cada dia. 

Metalúrgicos na 
USIMINAS realizam 
paralisação por um 

novo turno
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