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IMPOR O TURNO FIXO, TENTAR REDUZIR SALÁRIOS E 
CONTINUAR A DEMITIR: ESSE É OBJETIVO DA USIMEC

Companheiros/as
A cada dia se escancara a intenção da USIMEC: impor 

o turno fixo, continuar as demissões e agora quer também 
reduzir os salários dos trabalhadores.

Logo depois do resultado da assembleia realizada no 
dia 03 de outubro, o Sindicato enviou um documento para 
empresa para discutir as tabelas com base na jornada de 
turno realizada até dia 30 de setembro, conforme a decisão 
dos trabalhadores. 

Mas, os representantes da USIMEC que antes disseram 
que voltariam a discutir o turno anterior com novas tabelas, 

vieram com a conversa fiada de que não dá pra mudar de uma 
hora pra outra o turno fixo que enfiaram goela abaixo.

E na reunião do dia 10 de outubro, os representantes da 
empresa insistiram em manter o turno fixo, o que demonstra 
que sua intenção era acabar com a jornada anterior que já era 
ruim e enfiar o turno fixo que é ainda pior. 

Os representantes da empresa disseram que vão 
marcar nova reunião para seguir discutindo o turno, mas só 
esperar por novas reuniões não adianta, temos é que ir pra 
cima contra mais esse ataque da empresa que quer manter 
essa jornada irregular.

A direção da USIMEC, ao invés de consertar o erro 
de enfiar goela abaixo o turno fixo, vem com mais ataques. 
Dessa vez, quer o que a USIMINAS tentou em 2015 e não 
conseguiu: reduzir os salários dos trabalhadores.

A proposta da empresa é reduzir os salários dos 
trabalhadores do Administrativo por 3 meses, podendo 
ampliar por mais tempo. A redução da jornada seria não 
trabalhar nas segundas ou sexta-feira com a redução salarial.

A proposta é continuar as demissões! Não há nenhuma 
garantia de emprego e ninguém se engana que o objetivo da 
USIMEC é reduzir os salários do conjunto dos trabalhadores, 
começando pelo setor administrativo para depois chegar aos 
trabalhadores na produção. 

O Sindicato já disse NÃO a proposta da USIMEC de 
reduzir salários, não vamos aceitar nenhuma proposta 
que tenha por objetivo reduzir salários e direitos.

REDUÇÃO DE SALÁRIO NÃO

A HORA É DE FORTALECER A MOBILIZAÇÃO COM ASSEMBLEIAS E MANIFESTAÇÕES NA PORTARIA, 
PARA GARANTIR O FIM DO TURNO FIXO E IMPEDIR MAIS ATAQUES AOS NOSSOS DIREITOS

PARA BARRAR ESSES ATAQUES, NÃO TEM OUTRO 
CAMINHO QUE NÃO SEJA A NOSSA LUTA

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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