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USIMEC SE RECUSA A GARANTIR SÁBADOS 
LIVRES E TENTA IMPOR O MESMO TURNO

Companheiros/as

No final desse mês acaba o Acordo Coletivo atual 
sobre a jornada de trabalho e a direção da USIMEC segue se 
recusando a garantir sábados livres e tenta impor o mesmo 
turno só mudando as tabelas.

O Sindicato em todas as reuniões apresentou a proposta 
de redução da jornada de trabalho, sem redução salarial, do 
fim do trabalho aos sábados e a antecipação do horário de 
saída do terceiro turno.

A proposta da USIMEC não é reduzir a jornada de 
trabalho, mas sim o horário de refeição em 15 minutos e em 
5 minutos o tempo de sobreposição na troca do turno, assim 

antecipando o horário de saída do terceiro tuno de 23:30 para 
23:11, ou seja, não tem redução de jornada, mas sim do 
horário de refeição.

Essa proposta da empresa seria adotada na tabela de 2 
turnos, com revezamento semanal, ou na tabela de 3 turnos 
com 4 letras. 

A empresa se recusa a acabar com o trabalho aos 
sábados e chegou a propor uma nova tabela com tuno diurno, 
sendo uma semana das 6:40 às 15:00 horas de segunda-feira 
à sábado e na outra de 6:40 às 15:37 de segunda à sexta-
feira. Nessa tabela, caso houvesse trabalho ao sábado, na 
segunda semana seria considerado como hora-extra, mas iria 
para o banco de horas.

UM NOVO TURNO QUE GARANTA A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, SEM REDUÇÃO 
SALARIAL E COM SÁBADOS LIVRES, SÓ VIRÁ COM O AVANÇO DA NOSSA LUTA

Em todas a reuniões, vimos que a direção da empresa 
além de querer manter a mesma jornada de trabalho, quer 
seguir engolindo o pagamento das horas extras através do 
banco de horas. Querem sugar ao máximo o nosso trabalho 
e não garantir o devido descanso e espaço para o lazer 
para estarmos com nossos/as companheiros/as, filhos/as, 
amigos/as.

Para mudar essa situação e garantir a redução da 
jornada de trabalho, sem redução salarial, e sábados livres é 
preciso avançar em nossa mobilização.

No dia 21 de setembro, sexta-feira, tem assembleia 

na portaria da USIMEC das 5h40 às 07h30 e das 13h30 
às 15h30, para decidir pela renovação ou NÃO do atual 
Acordo Coletivo do Turno.

No verso desse Boletim, você verá as tabelas propostas 
pela empresa, elas só serão apresentadas em outra assembleia 
caso haja aprovação da renovação do atual Acordo Coletivo 
sobre o turno. 

Além de reprovar a proposta da empresa, que é manter 
a mesma jornada e não garantir sábados livres, é preciso 
dar o passo seguinte que é ampliar a mobilização, pois 
somente assim vamos garantir as nossas reivindicações.

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA, DIA 21/09, SEXTA-FEIRA

O supervisor da USIMEC na Fundição que fica na área 
da Usiminas está tocando o terror contra os trabalhadores. 
Esse chefete humilha, pressiona por mais produção e não está 
nem aí para as péssimas condições de trabalho que coloca 
todo mundo exposto a riscos cada vez maiores de acidentes 

e adoecimento.  
O Sindicato vai encaminhar mais essa denúncia sobre 

as chefias da USIMEC, ao Ministério Público do Trabalho, 
mostrando a prática da direção da empresa em liberar seus 
chefetes para perseguir e desrespeitar os trabalhadores.

PRESSÃO E HUMILHAÇÃO CONTRA OS TRABALHADORES 
NA FUNDIÇÃO DENTRO DA ÁREA DA USIMINAS:  

CONTINUE DENUNCIANDO OS PROBLEMAS DO SEU LOCAL DE 
TRABALHO E PARTICIPE DAS AÇÕES CHAMADAS PELO SINDICATO



NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO 
(031) 98727-1871 (Oi) / (031) 3829-6630 denuncia@sindipa.org.br

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

VEJA ABAIXO AS TABELAS PROPOSTAS PELA EMPRESA
2 TURNOS 2 LETRASS

OU

2 TURNOS 3 LETRASS

2 TURNOS 3 LETRAS - manhã e noite

3 TURNOS 3 LETRASS

2 TURNOS 4 LETRASS

OU

Além de reprovar a proposta da empresa que é manter a mesma jornada e 
não garantir sábados livres é preciso dar o passo seguinte que é ampliar a 
mobilização, pois somente assim vamos garantir as nossas reivindicações.


