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 DIA 28/12 TEM ASSEMBLEIA DOS 
TRABALHADORES DE TURNO NA HARSCO

Companheiros, 
A pressão e a luta organizada pelo 

SINDIPA junto com os trabalhadores 
fez com que a Harsco recuasse de 

implementar na marra o turno fixo. 
Na semana passada, a empresa fez 

uma nova proposta para regularizar  a 
jornada de turno. 

Dia 28/12  nas portarias da Harsco e da Usiminas no Centro e 
Doap  das  05h40 às 07h20 e de 13h40 às 15h30. Participe!

PROPOSTA DA HARSCO PARA O TURNO

 - R$ 250,00 no cartão vale presente como indenização pelo 
turno fixo, depositado 15 dias após a assembleia de aprovação. 

- Redução de 1hora por jornada na tabela de 2 turnos.
- Inserção da tabele de 3X3 folga três dias.  
- 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.

- Manutenção da tabela atual praticada pela Usiminas.  
Veja todas as tabelas no verso.  

- O Acordo será retroativo a novembro de 2016, o que 
significa que a aprovação da proposta irá regularizar o turno da 
Harsco a partir desta data. O período anterior será indenizado 
conforme o processo judicial, veja mais informações no verso. 

É só na luta, com firmeza e persistência, que garantimos 
nossos direitos! E a participação de todos é imprescindível!



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

 Harsco vai pagar os trabalhadores
devido à pressão do SINDIPA contra o turno irregular

A Harsco 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. 

Fruto desse processo e da luta dos 
trabalhadores, a direção da Harsco propôs 
pagar 500 mil reais divididos entre os 
trabalhadores de turno, proporcional ao 

tempo trabalhado, como já informamos 
em um boletim anterior. 

O Sindicato questionou a lista dos 
trabalhadores que tem direito a receber 
a indenização, pois vários companheiros 
haviam ficado de fora. Assim que a lista for 
regularizada no judiciário a proposta da 
empresa será levada para votação como 
decidido na reunião com os trabalhadores 
realizada na sede do Sindipa no dia 08/12. 

Dia 28/12  nas portarias da Harsco e da Usiminas no Centro e 
Doap  das  05h40 às 07h20 e de 13h40 às 15h30. Participe!

É só na luta, com firmeza e persistência, 
que garantimos nossos direitos! 

 Veja abaixo as tabelas de turno da proposta da Harsco
Se a proposta for aprovada a empresa pode implementar todas as tabelas abaixo


