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Companheiros/as,

Na semana que vem, a USIMINAS 
fará a eleição da Comissão da PLR para 
o triênio 2015/2017. Essa eleição é mais 
uma farsa da USIMINAS para impor o 
programa de PLR que ela quer, com as 
metas altas e um valor baixo. 

Como já denunciamos desde a 
última PLR, essa comissão não tem 
autonomia e é usada pela USIMINAS 
que impõe seus valores e metas. 

A lei da PLR define que ela 
seja negociada ou através de uma 
comissão, como é feito hoje, ou 
através de discussão com o Sindicato e 
participação direta dos trabalhadores. 
Ou seja, nesse último caso, os 
próprios trabalhadores decidem sobre 

os valores da PLR em assembleias 
convocadas pelo Sindicato.

Com o Sindicato participando 
desde o início da discussão sobre a PLR 
e a participação dos trabalhadores ai 
sim conseguiremos combater as metas 
impostas pela direção da usina, ao invés 
de uma comissão que não tem poder 
para modificar o programa de PLR já 
montado e imposto pela USIMINAS. 

Do jeito como a negociação 
da PLR é feita hoje, através de uma 
comissão mesmo que seja eleita, a 
discussão fica nas mãos da USIMINAS 
que impõe suas metas e ao final não 
paga o que deve aos trabalhadores 
como aconteceu esse ano. 

Em outros lugares onde as 
negociações são feitas diretamente com 

os Sindicatos de luta e os trabalhadores, a 
PLR não só tem valores maiores como não 
são completamente atrelados as metas. 

Na Amsted Maxion, em São Paulo, 
por exemplo, a firmeza do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Campinas  que 
organizou a luta garantiu uma PLR de R$ 
13.000,00 para todos os trabalhadores, 
sendo que 70% desse valor não está 
atrelado a meta nenhuma. 

O Sindicato já está tomando 
as medidas jurídicas necessárias 
denunciando a forma como a USIMINAS 
tem feito a negociação da PLR. 

Não vamos cair na ilusão que 
a comissão vai resolver, só vamos 
avançar no valor e combater as metas, 
com a participação dos trabalhadores.

Na NM Engenharia, são várias as irregularidades e o 
desrespeito aos direitos dos trabalhadores. 

Os gerentes e supervisores, como o do gasômetro, 
assediam os trabalhadores, gritando e os desrespeitando. 
E ainda tem puxa saco cantando de galo para ficar bem 
com a chefia.  Os trabalhadores do Sodexo também sofrem 
com a pressão e o assedio do supervisor. Estamos de olho! 
Assedio moral é crime!

Na Manutenção de Ferrovia, os trabalhadores são 
obrigados a cumprir uma jornada de 45 horas semanais. E   
essa 1 hora a mais, não está sendo paga como hora extra. 

Na usina de amônia (carboquimico), os trabalhadores 
na NM que fazem adequação de corrimãos não recebem  
insalubridade e periculosidade.  No desmanche da coqueria 
1 os trabalhadores também tiveram o adicional cortado.

A Convaço acha que os trabalhadores estão por sua 
conta e que, por isso, ela pode mudar os horários na hora 
que quiser e da forma que quiser sem respeitar a legislação. 
A empresa muda o horário de uma hora para outra e avisa 
os trabalhadores em cima da hora e muitas vezes nem avisa.

Os metalúrgicos na Convaço que trabalham na Revisão 
Programada e no Grandes Reparos estão sendo obrigados 
a cumprir horários que variam 
todos os dias e que não estão 
de acordo com as tabelas 
permitidas para os turnos. 

Já notificamos a empresa 
dessa irregularidade e se a 
situação não for corrigida 
vamos fazer uma denúncia no Ministério Público. 

NA NM ENGENHARIA, PRESSÃO E 
ASSÉDIO CONTRA OS TRABALHADORES

CONVAÇO DESRESPEITA A 
JORNADA DE TRABALHO 

QUEM DEVE DECIDIR SOBRE OS ÍNDICES E VALORES DA PLR SÃO OS 
TRABALHADORES EM ASSEMBLEIAS CONVOCADAS PELO SINDICATO

CONFIRA NO PRÓXIMO JORNAL MAIS DENÚNCIAS DAS EMPREITEIRAS E DA USIMINAS E AS AÇÕES 
JURÍDICAS COLETIVAS QUE O SINDICATO JÁ MOVEU CONTRA ESSAS EMPRESAS.



Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

Durante o tempo em que os pelegos estavam no 
Sindicato e diziam amém para os patrões, as empreiteiras 
colocavam o turno que queriam sem aprovação dos 
metalúrgicos e retiravam cada vez mais nossos direitos.

Mas agora o Sindicato é dos trabalhadores e quem 
decide são os trabalhadores, não vamos permitir nenhum 
ataque dos patrões.

Desde que tomamos posse já conseguimos garantir 

que as empreiteiras respeitem a data base no reajuste salarial, 
o que não era feito há muito tempo, e impedimos a retirada de 
direitos pela Sankyu. 

Devido a pressão do Sindicato na mesa de negociação 
com as empreiteiras, conseguimos garantir alguns avanços, 
como o pagamento do adicional de turno e retiramos as 
cláusulas que permitiam que as empresas alterassem os 
horários a qualquer momento para os trabalhadores de turno.

NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO 
(031) 8727-1871 (Oi) / (031) 3829-6636 denuncia@sindipa.org.br
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DIA 10/04 TEM ASSEMBLEIA DE TURNO DOS TRABALHADORES DA
 CONVAÇO, EMAC E MAGNESITA  

- Adicional de turno de 25% 
- As horas realizadas no feriado não poderão ser 

compensadas, deverão ser pagas com adicional de 100%

EMAC

CONVAÇO
MAGNESITA- Adicional de turno de 5% para quem trabalhar no turno 

de 4 letras 3 turnos
- As horas realizadas no feriado, nas folgas e no 

descanso semanal remunerado deverão ser pagas com 
adicional de 100% ou compensadas. 

- Adicional de turno de 5% para quem trabalhar no turno 
de 4 letras 3 turnos

- As horas realizadas no feriado não poderão ser 
compensadas, deverão ser pagas com adicional de 100%

Mas ainda é muito pouco, pois as propostas apresentadas 
pelas empresas mantêm as mesmas tabelas praticadas pela 
USIMINAS.

No dia 10/04, vamos realizar uma assembleia nas 
portarias 2 e 3 da USIMINAS  e os trabalhadores de turno vão 
votar se aprovam o Acordo de Turno com as cláusulas acima 

e as tabelas abaixo. Veja abaixo as tabelas que cada empresa 
poderá implementar segundo as propostas feitas.   

Participe da assembleia e REJEITE as propostas 
apresentadas. Só com a participação e mobilização de 
todos podemos avançar em um turno que atenda as 
reivindicações dos trabalhadores. 

VEJA ABAIXO AS CLÁUSULAS ESPECÍFICAS 
POR EMPRESA: 

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA DIA 10/04
05H40 ÀS 07H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 

NAS PORTARIAS DO CENTRO E DA DOAP 

EMAC, CONVAÇO E MAGNESITA CONVAÇO E MAGNESITA 

MAGNESITA

CONVAÇO E MAGNESITA CONVAÇO 


