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No dia 30/06, foi realizada a primeira audiência do 
dissídio coletivo movido pelo SINDIPA contra a Engimapi.

O Sindicato entrou com ação judicial contra a empresa, 
pois, além de se recusar a pagar o que deve aos trabalhadores, 
a Engimapi chegou ao cúmulo do absurdo de aumentar R$ 
10,00 no abono a cada reunião com o Sindicato.

A última proposta da Engimap foi 0% e abono de R$ 
580,00, bem distante do proposto pelas outras empreiteiras. 

 Na audiência, o SINDIPA defendeu a reposição das perdas, 
mas a empresa chorou de barriga cheia e o desembargador fez 
uma proposta que só aumentou o valor do abono e determinou 

a realização de assembleia. Por isso, no dia 07/07, vamos 
fazer uma assembleia para decisão dos trabalhadores. 

Veja a proposta: - 0% de reajuste
- Abono de R$ 1.000,00 linear para todos os 

trabalhadores ativos na data da assembleia com duas 
opções de pagamento escolhidas pelos trabalhadores:

- 2 vezes, sendo a primeira de R$ 500,00 (5 dias 
após o acordo) e o restante 30 dias após.

- Ou R$ 900,00 5 dias após o acordo, R$ 50,00 na 
folha de julho e R$ 50,00 na folha de agosto.

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA E REJEITE A PROPOSTA

DIA 07/07 TEM ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES NA ENGIMAPI

METALÚRGICOS APROVAM PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SINDIPA!

No dia 24/06, os trabalhadores aprovaram em 
assembleia a prestação de contas realizada pelo SINDIPA. 
Participaram mais de 300 trabalhadores nas principais 
portarias da usina e das empresas metalúrgicas.

A assembleia demonstra novamente o compromisso 
e a responsabilidade dessa Diretoria com os trabalhadores 
e com o patrimônio da categoria.

Estamos firmes reconstruindo o Sindicato que foi 
totalmente dilapidado pelo Boca Roxa e sua turminha. 

E esses mesmos pelegos, que nunca fizeram uma 
prestação de contas quando estavam na diretoria, tentaram 
de tudo, junto com a USIMINAS, para atrapalhar a assembleia.  
Foram liberados do trabalho pelas empresas, fizeram baixarias 

e até gestos obscenos na portaria, contrataram seguranças 
que juntos com os arapongas da usina tentaram intimidar a 
direção do Sindicato e os trabalhadores. Mas não conseguiram.

Desde que a atual diretoria tomou posse, em 30 de 
setembro de 2013, estamos empenhados na luta em defesa 
dos trabalhadores e em reorganizar o Sindicato de forma 
transparente para garantir de fato atendimento à categoria.

E os trabalhadores mostraram que estão firmes com 
essa diretoria que agora é dos metalúrgicos. 

O Sindicato agora é um espaço onde os metalúrgicos 
podem ir e denunciar os problemas nos seus locais de 
trabalho e organizar a luta em defesa dos nossos direitos. É, 
por isso, que a USIMINAS e seus pelegos não se conformam.

TRABALHADORES DO SETOR METAL MECÂNICO 
REJEITARAM A PROPOSTA ABSURDA DAS EMPRESAS

Na assembleia realizada dia 21/06, os trabalhadores 
nas empresas do setor mecânico rejeitaram a proposta das 
empresas de não pagar nem o INPC.

Os trabalhadores mostraram que estão firmes na 
defesa dos seus direitos e salários e disseram NÃO a 
proposta de reajuste de apenas 3%. 

Mais de 700 trabalhadores participaram da assembleia 
e maioria decidiu rejeitar a proposta indecente dos patrões. 

A perda com a inflação, desde a última data base 
(janeiro de 2015) até janeiro desse ano, foi de 11,28%.

O dissídio movido pelo Sindicato contra esse absurdo 
das empresas agora segue no Judiciário.

dia 07/07, ParticiPe da assembleia Nas Portarias 2 (ceNtro) e 3 (doaP) 
das 05h40 às 07h30 e das 13h40 às 15h30 e Na sede do siNdicato das 07h00 às 15h30

NãO ADIANTOu TODA PRESSãO DA CHEFIA DA uSIMINAS E DOS SEuS PELEgOS. 
OS TRABALHADORES DEMOSTRARAM quE ESTãO FIRMES  COM A ATuAL DIREçãO DO SINDICATO

 NEgOCIAçãO ENgLOBA TECTuBOS E SERvILuB



Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013 Ipatinga, julho, 2016

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

www.facebook.com/sindipaipatinga    www.sindipa.org.br

DIA 07/07 TEM ASSEMBLEIA DE TURNO 
DOS TRABALHADORES NA SANKYU, CONVAÇO E MAGNESITA

Durante o tempo em que os pelegos estavam no 
Sindicato, as empreiteiras colocavam o turno que queriam 
sem aprovação dos metalúrgicos e retiravam nossos direitos. 

Mas agora o Sindicato é dos trabalhadores, acabou 
a farra dos patrões contra os direitos: na Campanha do 
turno, no ano passado, conseguimos garantir alguns avanços 
como o pagamento do adicional de turno de 5% e retiramos 
as cláusulas que permitiam que as empresas alterassem as 
tabelas a qualquer momento e implementassem o turno fixo.

Conseguimos também impedir a Sankyu de embutir 

cláusulas do turno no Acordo Coletivo que eram prejudiciais.
Nesse ano, a proposta apresentada pelas empresas 

contém os avanços conquistados no ano passado e mantém 
as mesmas tabelas com exceção da tabela com escala de 
3 turnos com 4 letras, devido a mudança na USIMINAS. A 
tabela segue abaixo. 

Mas ainda é muito pouco, pois as propostas 
apresentadas pelas empresas não avançam nas principais 
reivindicações dos trabalhadores que é a redução da jornada, 
sem redução salarial e o aumento do adicional de turno. 

- 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. 

SANKYU

MAGNESITA
- Adicional de turno de 5% para quem trabalha no turno de 4 letras 3 turnos
- As horas realizadas no feriado não poderão ser compensadas, deverão ser pagas com adicional de 100%

dia 07/07, ParticiPe da assembleia Nas Portarias 2 (ceNtro) e 3 (doaP) 
das 05h40 às 07h30 e das 13h40 às 15h30 e Na sede do siNdicato das 07h00 às 15h30

Proposta das empresas de nova tabela para a escala 3 turnos com 4 letras.

No dia 07/06, vamos realizar uma assembleia e os trabalhadores de turno vão votar se aprovam ou não o Acordo 
de Turno com as cláusulas do Acordo anterior e as mesmas tabelas, com exceção da tabela com escala de 3 turnos com 
4 letras (segue abaixo).

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

VEJA AS cláUSUlAS ESPEcífIcAS APRESENTADAS POR cADA EMPRESA E A NOVA TAbElA PROPOSTA:

Dia 07/07 tem assembleia

CONVAÇO
- Adicional de turno de 5% para quem trabalha 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. 


