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DIA 07/07 TEM ASSEMBLEIA DE TURNO

DOS TRABALHADORES NA SANKYU, CONVAÇO, MAGNESITA, cmi e harsco
A intensidade do trabalho, as poucas folgas e os horários
alternados prejudicam e muito nossa saúde. Por isso, a luta
por um turno que respeite a vida e a saúde dos trabalhadores
é uma das principais pautas do SINDIPA.
Nossa luta garantiu a mudança do turno e a redução da
jornada em algumas empresas, como a Cipalam e a Indumep.
Nas empreiteiras conquistamos o adicional de turno
de 5% e enfrentamos as irregularidades nas empresas. Na
Sankyu, impedimos que a empresa enfiasse goela abaixo dos
trabalhadores cláusulas que eram prejudiciais e na CMI Brasil
garantimos um abono para todos os trabalhadores de turno.

Empreiteiras querem manter o mesmo turno
Todas as empreiteiras querem renovar os Acordos
de Turnos com as mesmas tabelas e as mesmas cláusulas
vigentes nos acordos atuais. Não querem negociar nenhuma
tabela que atenda as reivindicações dos trabalhadores e nem
avançar em outras cláusulas.
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. E o
primeiro passo é participar da assembleia, dia 07/07, e
rejeitar as propostas das empresas.

Assembleia dia 07/07 nas portarias da Usiminas (Doap e Centro) e na Harsco
das 05h40 às 07h30 e das 13h30 às 15h30. Participe e Rejeite as proposta.
ATENÇÃO: Na assembleia os trabalhadores de turno vão votar se aprovam ou não a renovação dos Acordos de Turno
com as mesmas cláusulas e tabelas dos Acordos atuais. Veja as cláusulas específicas por empresa:

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.
- O Acordo da Convaço tem 5 tabelas de turno, por
isso, a empresa altera os horários dos trabalhadores quando
quer. Só com a rejeição da proposta da empresa podemos
enfrentar esse desrespeito.

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%.
- O Acordo da Magnesita tem 7 tabelas de turno,
o que permite a empresa alterar o horário de todos os
trabalhadores quando quiser.

HARSCO
-		

SANKYU
- 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.
- O Acordo da Sankyu tem 12 tabelas de turno, o
que mais tem, por isso, a empresa altera os horários dos
trabalhadores quando quer. Só com a rejeição da proposta
podemos enfrentar esse desrespeito.

CMI Brasil
- 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.
- O Acordo da CMI do Brasil tem 5 tabelas de turno,
o que permite a empresa alterar o horário de todos os
trabalhadores quando quiser.

A empresa está com o turno irregular desde 2014 e, por isso, entramos com uma ação judicial contra
a empresa que terá a 1º audiência no dia 12/07. Depois dessa pressão do SINDIPA, a empresa quer fazer um acordo para
o atual período, com a tabela atual da Usiminas (4 letras e 3 turnos) e as seguintes cláusulas:
- 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% e não podem ser compensadas.

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

QUEM REPRESENTA O CONJUNTO DOS METALÚRGICOS NA USIMINAS,
USIMEC, EMPREITEIRAS E SETOR METAL MECANICO É O SINDIPA
Os trabalhadores já disseram não para a chapa do patrão e do pelego Boca Roxa

Na semana passada, como já tínhamos denunciado,
os patrões junto com o pelego Boca Roxa e toda a chapa
derrotada na eleição do SINDIPA inventaram uma assembleia
fajuta com o objetivo de criar um sindicato fantasma para
atacar os direitos dos trabalhadores nas empreiteiras e no
setor metal mecânico.
Chefes, supervisores e os pelegos derrotados, essa
foi a assembleia fajuta do Boca Roxa. O SINDIPA junto com
dezenas de trabalhadores foi até o local da tal assembleia
justamente para registrar a fraude montada pelo Boca Roxa
junto com os patrões. Veja o que aconteceu lá:
- Quem liberava ou não a entrada das pessoas era
um chefe da Sankyu.
- A maioria dos trabalhadores foi proibida de entrar.
Os chefes e os pelegos impediram a entrada porque
sabem que os trabalhadores são contra a criação de um
sindicato fantasma.

- Junto com os chefes e o Boca Roxa estava a chapa
que foi derrotada na eleição do SINDIPA. E, tanto lá dentro,
como nas portarias, um monte de jagunços contratados
para agredir os trabalhadores.
O objetivo dos patrões junto com os pelegos é acabar
com os direitos dos metalúrgicos que são representados
pelo SINDIPA e trabalham nas empreiteiras como Sankyu,
Convaço, Harsco, Magnesita entre outras e tentar enfraquecer
a luta do SINDIPA, mas não vão conseguir.
Já reunimos as provas da fraude e além das denúncias
para o Ministério Público do Trabalho, outras medidas judiciais
já estão sendo encaminhadas.
E o mais importante é nossa união e luta. Vamos
continuar juntos e firmes. Se você que trabalha numa
empreiteira sofrer qualquer tipo de pressão por parte das
chefias em relação ao Sindicato, ligue imediatamente para o
SINDIPA.

Metalúrgicos aprovam prestação de contas do SINDIPA!

Dia 30/06, os metalúrgicos de Ipatinga e região
aprovaram em assembleia a prestação de contas de 2016 da
diretoria do Sindipa. 95% dos trabalhadores que participaram
da assembleia votaram pela aprovação das contas.
Essas assembleias demonstram o compromisso e a
responsabilidade da Diretoria com os trabalhadores e com o
patrimônio da categoria.
Estamos firmes trabalhando na reconstrução do
Sindicato que foi totalmente dilapidado pelo Boca Roxa e sua

turminha de pelegos que tentaram voltar na última eleição.
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 continua nas mãos dos metalúrgicos.
O Sindicato está de portas abertas para o
esclarecimento e a participação de todos os metalúrgicos
na reconstrução desse importante instrumento de luta.

Excursão para a colônia de férias de Itaipava! Participe!

Dos dias 20 a 23 de julho vamos realizar mais uma
excursão para a colônia de férias de Itaipava para os sócios
metalúrgicos.
O valor da viagem, incluindo transporte, alimentação
e hospedagem é de R$ 130,00 por pessoa. Se você é sócio
reserve já sua vaga, se ainda não é, não perca tempo!
Para mais informações e para participar é só entrar em
contato pelo telefone 3829-6630. As vagas serão preenchidas

conforme ordem de inscrição.
As casas foram totalmente reformadas e agora são um
excelente espaço de lazer para os sócios e sua família. Por
isso, temos o prazer e o orgulho de convidá-lo a participar
desse passeio e conhecer a nova Colônia de Férias.
Fique sócio! Juntos somos fortes!
Mais informações pelo telefone 3829-6630.

www.facebook.com/sindipaipatinga

www.sindipa.org.br

NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO
(031) 98727-1871 (Oi) / (031) 3829-6636
denuncia@sindipa.org.br

