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USIMEC PASSA POR CIMA DA DECISÃO DOS TRABALHADORES 
E ENFIA GOELA ABAIXO O TURNO FIXO

Companheiros/as

A Usimec além de se recusar a discutir uma nova 
jornada que garanta sábados livres, agora tenta enfiar goela 
abaixo o turno fixo, que é uma jornada irregular e prejudica 
ainda mais os trabalhadores.

Assim que a direção da empresa anunciou que faria 
isso, o Sindicato exigiu uma reunião que aconteceu na 
quinta-feira passada. Novamente, o Sindicato apresentou as 
propostas de redução da jornada de trabalho, sem redução 
salarial, garantindo sábados livres, mas a direção da empresa 
se recusa a discutir.

A única proposta dos representantes da empresa é a 
possibilidade de discutir a volta do turno anterior com poucas 
alterações nas tabelas. Uma nova reunião foi marcada para o 
próximo dia 09 de outubro.

A Usimec vai impor o turno fixo essa semana, o Sindicato 
vai encaminhar as denúncias aos órgãos de fiscalização 
e as devidas ações judiciais, mas o mais importante é 

fortalecermos a nossa luta, pois sem mobilização o que vai 
acontecer é ampliação das demissões, o aumento da jornada e 
um desrespeito atrás do outro. Agora, até o pão com manteiga 
do café a Usimec quer tirar do trabalhador.

NA ASSEMBLEIA OS TRABALHADORES NOVAMENTE VÃO AVALIAR E DECIDIR 
SOBRE A RENOVAÇÃO OU NÃO DO ACORDO COLETIVO SOBRE O TURNO

Na assembleia da próxima da quarta-feira, novamente, 
os trabalhadores vão avaliar e decidir se aceitam ou não 
a renovação do Acordo Coletivo do Turno que se encerrou 
no dia 30 de setembro.

Se for aprovada a renovação do Acordo Coletivo, 
depois será decidido qual tabela deverá ser implementada. 
Lembrando que na proposta da USIMEC não tem nenhuma 
mudança, ou seja, não tem sábados livres e não tem redução 
da jornada.

ENTÃO PARTICIPE DA ASSEMBLEIA!
DIA 03/10, DAS 5H50 ÀS 7H30  E DAS 13H30 ÀS 15H30

QUARTA-FEIRA, DIA 03/10, TEM ASSEMBLEIA NA PORTARIA PARA 
NOVAMENTE DISCUTIR A JORNADA DE TRABALHO

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