Ipatinga, setembro de 2014

ASSEMBLEIA DO TURNO
Companheiros/as

No dia 30/09, vence o acordo de turno da USIMEC que
estabelece a atual tabela e jornada.
Nas quatro reuniões de negociação, defendemos um
turno que atenda as reivindicações dos trabalhadores e permita
mais folgas. Defendemos a redução da jornada com redução
do trabalho aos sábados e, como alternativa, propusemos
a diluição dos sábados nos dias da semana. Apresentamos
várias propostas de tabela, divulgadas no boletim anterior,
mas a USIMEC, de forma autoritária e truculenta, se recusa a
discutir qualquer tabela que não seja a atual.
No boletim distribuído pela empresa, no dia 25/09, ela
deixa claro a sua única preocupação: os lucros dos patrões,
que nesses ninguém mexe.

O “esforço de todos” que a empresa diz no seu boletim
significa na verdade piorar ainda mais pro lado do peão.
No material, ela afirma que a redução da jornada ameaça
os novos projetos porque aumenta os custos. Mentira! O
salário pago pela USIMEC hoje é tão baixo que sua folha de
pagamento representa apenas uma pequena parcela do seu
custo. Mas a sede de lucro dos patrões não tem fim, eles
querem sugar até a última gota de suor do nosso trabalho,
diminuindo os salários, aumentando a jornada e precarizando
as condições de trabalho. No caso da USIMEC cortaram
até o cafezinho. E enquanto isso, choram de barriga cheia
escondendo os projetos que vão começar.
Quanto mais nos pressionam e nos ameaçam, maior
é a nossa união. Agora é a hora de demonstrarmos nossa
indignação.

Dia 30/09 na portaria da USIMEC
O Sindicato agora é dos trabalhadores e quem
decide são os trabalhadores.
Dia 30/09, terça-feira, tem assembleia na portaria
da empresa. Vamos votar se aceitamos a atual tabela de
turno por mais dois anos ou não.
A atual Diretoria do Sindicato é contra a renovação
da tabela vigente e defende um turno com mais folgas.
Não podemos aceitar essa postura truculenta da empresa

que não aceita negociar nenhuma outra proposta de tabela
e ameaça os trabalhadores com o turno fixo. Participe da
assembleia e vote NÃO.
É hora de levantarmos a cabeça e dizermos que não
aguentamos mais e não aceitamos ameaças. Temos que ser
firme nas nossas reivindicações e não ceder a chantagem
da chefia. Vamos aumentar ainda mais a nossa mobilização.

DAS 05H30 ÀS 07H45 E DAS 13H30 ÀS 15H30

Participe da assembleia e vote NÃO! Vamos juntos na luta!
Nossa mobilização é fundamental para mudar o turno e conquistarmos
uma jornada que garanta nossas reivindicações.

