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USIMINAS INSISTE EM MANTER O MESMO TURNO
PARA GARANTIR MAIS FOLGAS É PRECISO AMPLIAR A MOBILIZAÇÃO

DIA 11 E 12/03 VAMOS REALIZAR ASSEMBLEIA
Companheiros/as
No dia 04/03, realizamos uma reunião sobre o turno
com a USIMINAS, pois o atual Acordo vence no dia 31/03.
O SINDIPA defendeu os 4 dias de folgas e a semana
francesa, e também apresentamos outras tabelas que foram
sugeridas pelos trabalhadores nas reuniões que realizamos
no Sindicato nos dias 22, 23, 24 e 25/02.
A maioria das tabelas apresentadas são praticadas
atualmente em outras empresas siderúrgicas do país, são
elas: Arcellor Mital de João Monlevade (antiga Belgo) que
mantém as quatro letras, mas aumenta as folgas e diminui
o intervalo entre elas, a da Samarco siderurgia, no Espírito
Santo, a de Tubarão, também no Espírito Santo, e a jornada de
36h praticada na CSN. Apresentamos também a tabela mista.
Veja abaixo todas as tabelas apresentadas.

Gerdau

4 letras - 36h45/semana

Mista

Mas a direção da USIMINAS recusou todas as tabelas
apresentadas pelo SINDIPA e pelos trabalhadores. E os pelegos
do Sintec mostram em seu boletim que estão mesmo a serviço
da direção da usina. Mentem dizendo que apresentaram as
propostas dos trabalhadores e se juntam à empresa dizendo
que as tabelas que apresentamos são “inviáveis”.
A USIMINAS insiste em não negociar nenhuma tabela
que não tenha carga horária semanal de 37,38h, até 8 horas
diárias e 4 letras em 3 turnos. E para pressionar, vem com
a chantagem do turno fixo caso o Acordo atual não seja
renovado. Para conquistarmos um turno que garanta mais
folgas temos que intensificar nossa mobilização.
Nos dias 11 e 12/03, vamos realizar uma assembleia
para decidirmos se aceitamos o Acordo proposto pela
USIMINAS ou intensificamos à luta por um novo turno!

Samarco ES

5 letras - 33h36/semana

4 letras - 37h38/semana

Tubarão

4 letras - 38h30/semana - 10h/dia

CSN
5 letras - 35H/semana 6h/dia

Vamos à luta para garantir um turno com mais folgas!
Participe da assembleia nos dias 11 e 12/03!

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

Ipatinga, março, 2016

DIAS 11 E 12/03 TEM ASSEMBLEIA DO TURNO
Na reunião de negociação sobre o turno, a USIMINAS
deixou claro que não quer negociar nenhuma tabela que
atenda as reivindicações dos trabalhadores. A única forma
de enfrentar a pressão que a USIMINAS faz através de suas
reuniões, chefia e chantagem sobre o turno fixo é estarmos
juntos e mobilizados.
Para a negociação avançar é preciso intensificar a
mobilização. Só reclamar não basta, é hora de juntar a
indignação e transformar a revolta em movimento.
Por isso, nos dias 11 e 12/03, vamos realizar
uma assembleia para que os trabalhadores decidam se
aceitam a renovação do Acordo de Turno com os critérios
de tabela estabelecidos pela USIMINAS por 2 anos. Os

critérios são: 37,38h semanais, até 8 horas diárias e 4
letras em 3 turnos.
Ou se não vamos aceitar o Acordo da USIMINAS
e vamos ampliar a mobilização para conquistarmos um
turno com mais folgas.
A atual Diretoria do Sindicato é contra a atual tabela e
defende a intensificação da luta.
É hora de dizermos que não aguentamos mais esse
turno massacrante. A Usiminas usa de chantagem com o
turno fixo e se utiliza dos pelegos do sindicato fantasma, o
tal sintec, para tentar impor sua proposta Tudo isso porque
sabe que o descontentamento dos trabalhadores com o atual
turno é geral.

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA NAS PORTARIAS
DO CENTRO, DOAP E CARIRU
Dia 11/03 – de 21h30 às 23h30 e dia 12/03 – de 13h30 às 15h30
A PROPOSTA DA USIMINAS É MANTER A MESMA TABELA

A proposta da USIMINAS só aceita tabelas com carga
horária semanal de 37,38h, até 8 horas diárias e 4 letras em
3 turnos. Nessas condições as únicas tabelas que rodam
são: a atual e outras duas que seguem abaixo.
Tentamos variações na atual tabela para garantir
mais folgas, mas não é possível segundo os critérios da
USIMINAS. A tabela atual começando no zero hora ou no
14h40 às 22h40 não roda por que no último dia que a letra
saísse de zero hora ela teria que pegar às 06h40, ou seja,

teria que dobrar fazendo mais de 8H diárias.

Se a proposta da USIMINAS for reprovada, já na
próxima semana, vamos chamar outra assembleia para
definir os próximos passos da mobilização. E se a maioria
decidir pela renovação do Acordo, vamos realizar uma
assembleia para os trabalhadores escolherem entre as
tabelas abaixo, as únicas que rodam segundo os critérios
da empresa.

NÃO ESQUEÇA, DIAS 11 E 12/03 TEM ASSEMBLEIA SOBRE O TURNO.

PARA GARANTIR UM TURNO COM MAIS FOLGAS É HORA DE AMPLIAR A MOBILIZAÇÃO
www.facebook.com/sindipaipatinga

www.sindipa.org.br

NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO
(031) 8727-1871 (Oi) / (031) 3829-6636
denuncia@sindipa.org.br

