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DIA 16/09 tem ASSEMBLEIA de turno

Rejeite a proposta da USIMEC e vamos
a luta pela redução da jornada

Companheiros/as
Em todas as reuniões sobre o turno, o SINDIPA defendeu
a redução da jornada sem redução dos salários e o fim do
trabalho aos sábados. Mas a USIMEC não quer negociar
nenhuma tabela que atenda as reivindicações dos trabalhadores.
A atual jornada de turno da USIMEC estabelece até
42H semanais e é uma das maiores de Ipatinga no setor
metalúrgico.
O SINDIPA apresentou várias tabelas que reduzem a
jornada, como as que garantimos, através da luta, na Cipalam
e na Indumep com redução de até 30minutos diários. Mas a
direção da USIMEC insiste nessa jornada massacrante para
continuar explorando os trabalhadores até a última gota.
A única coisa que a empresa aceita é variar as tabelas
atuais de 3 turnos mantendo a mesma jornada.
Para a negociação avançar é preciso rejeitar a proposta
da USIMEC de renovação do acordo e intensificar a mobilização.

Dia 16/09 tem assembleia de turno dos trabalhadores
No dia 16/09, vamos realizar uma assembleia para que
os trabalhadores decidam se aceitam a proposta da empresa
de renovação do Acordo de Turno por 2 anos. A proposta
mantém as 5 tabelas vigentes e as mesmas jornadas, com
possibilidade de alteração em 2 tabelas que serão escolhidas
em nova assembleia (veja as tabelas no verso).
Ou se não aceitam essa jornada massacrante
imposta pela USIMEC e querem continuar na luta para
conquistarmos um turno com mais folgas.

Assembleia para os trabalhadores de turno na portaria da
USIMEC - dia 16/09 – das 05h40 as 08h00 e das 13h30 as 15h30

SÓ NA LUTA VAMOS GARANTIR UM NOVO TURNO
A atual diretoria do SINDIPA não concorda com essas
jornadas impostas pelas empresas que tanto mal causam aos
trabalhadores e esta tem sido uma das nossas principais lutas.
E a luta foi em toda a categoria. Em algumas empreiteiras,
não aceitamos um Acordo de Turno empurrado goela abaixo
e conquistamos o adicional de turno de 5%. No setor metal
mecânico, nossa luta garantiu a redução da jornada.
Na Indumep, denunciamos a irregularidade do
turno implementado sem acordo e exigimos mudanças. A
mobilização do Sindicato e a firmeza dos trabalhadores
garantiram a redução de 20 minutos diários no turno da

manhã e 30 minutos diários no turno da noite. Também
entramos com uma ação judicial exigindo o pagamento da
7º e da 8º hora trabalhada em escala de revezamento com
adicional de 50% durante o tempo em que a empresa impôs
o turno sem acordo com o Sindicato.
Na Cipalam, a luta dos trabalhadores organizada pelo
Sindipa garantiu a redução de 30 minutos no segundo turno.
Agora chegou o momento de novamente
intensificarmos nossa mobilização. Rejeite a proposta da
USIMEC de renovação do acordo atual e vamos à luta por
uma jornada que respeite a saúde e a vida dos trabalhadores.

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

Ipatinga, setembro, 2016

Proposta da empresa:
Renovação do Acordo de Turno, por 2 anos, que estabelece 5 tabelas.
Pela proposta da empresa, duas tabelas, a de 3 turnos 3 letras e a de 3 turnos 4 letras, podem ser
modificadas segundo a escolha dos trabalhadores. Ou seja, se a proposta da empresa for aceita na assembleia
do dia 16/09, as 3 primeiras tabelas serão mantidas e realizaremos uma nova assembleia para definir entre
as opções das tabelas 4 e 5.

1

Média de horas semanaI: 41h52

2

Média de horas semanal: 38h14
23:15 às 06:40

3

Média de horas semanal: 39h59
14:48 às 23:30

4

Média de horas semanal: 39H58

OBS: Alteração apenas no horário de saída de folga

ou

Média de horas semanal: 39H58

5

Média de horas semanal: 39h24

Média de horas semanal: 39h24

ou

OBS: O Cálculo dos horários de todas as tabelas considera a hora noturna reduzida.

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

