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DIA 06/09 TEM ASSEMBLEIA DE TURNO
DOS TRABALHADORES NA CONVAÇO e cmi
Companehiros as
Na assembleia realizada no mês de julho, os
trabalhadores na Convaço e CMI do Brasil rejeitaram as
propostas das empresas sobre os Acordos de Turnos porque
elas mantinham as mesmas tabelas e as mesmas cláusulas
vigentes nos acordos atuais.
Mesmo com a revolta dos trabalhadores com essas
tabelas de turno que não permitem folga, as empresas não
querem avançar nas propostas.
A CMI do Brasil e a Convaço, depois de várias reuniões
e muita enrolação, apresentaram uma proposta que só avança
no pagamento das horas extras. Pela nova proposta, as
horas extras realizadas nas folgas, domingos e feriados
terão que ser pagas com 100% e não podem mais ser
compensadas um por um, como as empresas faziam.
Ainda é muito pouco, as empresas querem manter o
mesmo turno massacrante com várias tabelas de turno e as
mesmas cláusulas sociais rebaixadas.

da empresa a qualquer dia e horário. O Sindicato já notificou a
empresa várias vezes exigindo a solução dessa irregularidade
e agora reivindicou que fosse inserida uma cláusula no acordo
impedindo que a empresa continuasse com essa prática. Mas a
empresa, mais uma vez, negou que faz isso e não aceitou colocar
a cláusula.
A proposta das empresas não avançou quase nada, por
isso, participe da assembleia, vote pela REJEIÇÃO e vamos
juntos preparar a nossa mobilização. É só na luta, com as
nossas paralisações, que as empresas escutam as nossas
reivindicações.

Convaço quer manter troca constante de horário
e deixar os trabalhadores reféns empresa
Uma das principais reclamações dos trabalhadores na
Convaço é a troca constante de horários. A empresa avisa de
um dia para o outro obrigando o trabalhador a ficar a disposição

Assembleia dia 06/09 nas portarias da Usiminas na Doap e no Centro
das 05h40 às 07h30 e das 13h00 às 15h30. Participe e Rejeite as proposta.
Veja abaixo as cláusulas específicas propostas por cada empresa
ATENÇÃO: Na assembleia, os trabalhadores de turno vão votar se aprovam ou não as propostas das empresas com
as cláusulas abaixo e as mesmas tabelas dos Acordos atuais, por 1 ano.

CONVAÇO
- Adicional de turno de 5% para quem trabalha no turno
de 4 letras 3 turnos.
- 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.
- Modificação: as horas realizadas no feriado não
poderão ser compensadas, devendo ser pagas com
adicional de 100%.

CMI do Brasil
Adicional de turno de 5% para quem trabalha no turno
de 4 letras 3 turnos.
- O Acordo da CMI do Brasil tem 5 tabelas de turno,
o que permite à empresa alterar o horário de todos os
trabalhadores quando quiser.
- Modificação: as horas realizadas no feriado não
poderão ser compensadas, devendo ser pagas com
adicional de 100%.

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

HARSCO mais uma vez desrespeita os
trabalhadores e não faz nova proposta de turno

Na assembleia realizada no mês de julho, os
trabalhadores na Harsco também disseram NÃO para a
proposta de turno da empresa que não atendia nenhuma das
reivindicações dos metalúrgicos.
Mas após a rejeição dos trabalhadores, a empresa não
apresentou nenhuma proposta e se recusou a continuar com
as negociações.
O Sindicato entrou em contanto com a HARSCO várias
vezes para agendar uma reunião, mas a empresa mostrou,
mais uma vez, que não respeita os trabalhadores.

A empresa está com o turno irregular desde 2014 e,
por isso, entramos com uma ação judicial contra a empresa
exigindo o pagamento da 7º e da 8º horas trabalhadas em
escala de revezamento com adicional de 50%, para todos os
trabalhadores de turno.
Como a empresa está se recusando mais uma vez a
negociar, ela permanece com o turno irregular e esse período
também será incluído no processo.
A 1º audiência já foi realizada, no dia 12/07, e o
processo segue no judiciário.

Campanha salarial dos trabalhadores na USIMINAS e empreiteiras

Só com a participação de todos podemos garantir nossos direitos e avançar em novas conquistas
A Campanha Salarial é um importante momento para
avançarmos nas nossas reivindicações por aumento salarial
e melhores condições de trabalho.
Na Campanha Salarial desse ano, que já está
começando, precisamos fortalecer ainda mais a nossa
mobilização. Com o ataque aos trabalhadores, que é o que
significa a reforma trabalhista, os patrões vão tentar arrancar
direitos que temos garantidos nos Acordos Coletivos.
Mais do que nunca é importante a participação
e a mobilização de todos os trabalhadores para juntos

impedirmos o ataque aos nossos direitos.
O SINDIPA está recolhendo sugestões para a pauta de
reivindicação e esse é o primeiro passo da nossa luta.
Nessa semana, vamos novamente realizar plantões
nas portarias da Usiminas para recolher as reivindicações
que farão parte da pauta. Você pode entrar em contato
também pelo telefone, Facebook, ou pelo site.
Se você ainda não deu sua sugestão não deixe para
depois, participe da luta, o massacre é contra todos nós!
Lute agora, para não se arrepender depois.

Excursão para a colônia de férias de Itaipava! Participe!

Nos dias 19 a 22 de outubro, 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 e se sindicalize!
Para mais informações e para participar é só entrar em
contato pelo telefone 3829-6630. As vagas serão preenchidas
conforme ordem de inscrição.
Mais informações pelo telefone 3829-6630.

Plantão de sindicalização do SINDIPA nas portarias
Nessa semana, a diretoria do SINDIPA vai realizar mais hoje é mantido pela livre contribuição dos trabalhadores, não
um plantão de Sindicalização nas portarias da empresa.
recebe um centavo dos patrões, como na época dos pelegos.
No último boletim, mostramos a importância do
Se você ainda não se sindicalizou procure os diretores
Sindicato nesse momento e o que você tem direito ao ser no plantão ou compareça ao Sindicato.
Sindicalizado. Ser sindicalizado é um direito do trabalhador e
Fique sócio!
quanto mais sócios, mais forte é a nossa luta, pois o Sindicato
Juntos somos fortes!

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

