
 Companheiros/as
A atual jornada de turno de 

revezamento da INDUMEP está irregular 
segundo a legislação trabalhista. O direito 
trabalhista no Brasil garante a jornada 
de 6h diárias (36h semanais) para as 
jornadas em turno de revezamento, 
salvo aprovação dos trabalhadores e 
Acordo com o Sindicato. 

No entanto, apesar de funcionar 
em escala de revezamento de turno 
já há algum tempo, a INDUMEP 
não tem acordo com o Sindicato e, 
portanto, funciona de forma irregular. 
Isso significa que o Sindicato pode 
requerer judicialmente, representando 

os trabalhadores, que a 7º e a 8º 
hora trabalhada até hoje em escala de 
revezamento sejam pagas como hora 
extra, ou seja, com adicional de 50%. 

O Sindicato já está recolhendo a 
documentação necessária para entrar 
com as ações judiciárias para exigir 
o pagamento do que é devido aos 
trabalhadores pelas horas que já foram 
trabalhadas.

Após a denúncia e a pressão do 
Sindicato e depois de ter implementado 
o turno na marra e de forma irregular, 
a INDUMEP propôs a assinatura de 
acordo para que o turno seja validado. 

Para pressionar os trabalhadores 

a aceitarem um turno que aumenta a 
jornada, a INDUMEP está ameaçando 
a implementação do turno fixo, pois 
os patrões com o apoio dos governos 
tentam descaracterizar o turno fixo 
como turno ininterrupto de revezamento 
e driblar a legislação que garante as 6h. 

Essa prática também pode ser 
questionada judicialmente  uma vez 
que o que caracteriza um turno como 
de revezamento e, portanto, assegura 
as 6h, é o funcionamento da empresa, 
ou seja, o revezamento entre os 
trabalhadores para garantir as atividades 
da empresa, independentemente se há 
alternância de horário ou não. 

SINDICATO E TRABALHADORES NA LUTA POR UMA 
NOVA JORNADA DE TURNO

TERÇA-FEIRA, DIA 03/02, TEM ASSEMBLEIA 
PARTICIPE E REJEITE A PROPOSTA DO TURNO

No dia 03/02, vamos realizar uma assembleia, das 14h00 às 
15h30, na portaria da empresa, onde os trabalhadores vão decidir 
se aceitam ou não a implementação desse turno por 1 ano. 

Para a Diretoria do Sindicato, a empresa desrespeitou os 
metalúrgicos e passou por cima dos direitos dos trabalhadores. Essa 
proposta de turno não atende as necessidades dos trabalhadores que 
é sempre colocada em segundo plano frente aos lucros da empresa. 

Por isso, participe da assembleia e REJEITE a proposta 
de turno da empresa para que possamos conquistar uma 
jornada que atenda aos interesses dos trabalhadores. 

Só na luta e com a união de todos os trabalhadores poderemos 
garantir um turno que assegure mais folgas e a diminuição da carga 
de trabalho.  O Sindicato agora é dos trabalhadores e quem decide 
são os trabalhadores. Por isso, participe da assembleia! Só reclamar 
não basta, vamos seguir juntos e firmes na luta. A força do Sindicato 
está na nossa união e luta.

Depois de ter implementado o turno na marra e de forma irregular, a INDUMEP propôs a assinatura de um acordo para 
que o  turno seja validado por 1 ano. A pressão do Sindicato conseguiu garantir a redução de 30 minutos no segundo turno. 
Mas ainda é pouco, nossa luta é por um turno que atenda as reivindicações dos trabalhadores. 

Veja abaixo o turno proposto pela empresa:

(031) 8727-1871 (Oi) / (031) 3829-6636 denuncia@sindipa.org.br
www.facebook.com/sindipaipatinga    www.sindipa.org.br
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