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SEGUNDA-FEIRA, DIA 14/12, TEM ASSEMBLEIA COM OS TRABALHADORES
NA USIMINAS SOBRE O ACORDO EMERGENCIAL DO TURNO

A nossa luta segue contra a jornada massacrante e pelas devidas folgas
Companheiros/as

Desde o início da pandemia,
o Sindicato pressionou para garantir
o devido isolamento, única forma de
evitar o aumento da contaminação pelo
novo coronavírus, mas tanto a Usiminas
como suas terceirizadas mantiveram
as atividades sem se importar com a
gravidade do momento que estamos
vivendo.
A única coisa que os patrões
apresentaram foi a proposta de um
acordo emergencial durante a pandemia
para uma jornada de 12 horas com
folgas mais prolongadas para diminuir
o número de trabalhadores dentro da
usina diariamente.
O SINDIPA apresentou novamente
tabelas que não prolongassem a jornada
para 12 horas garantindo as devidas
folgas, mas novamente a direção da
Usiminas fugiu e a proposta que foi

apresentada, tanto pela usina, como garantir as devidas folgas.
pelas suas terceirizadas, ao Ministério
A Usiminas novamente fugiu e a
Público do Trabalho, foi o turno de 12 única proposta da direção da empresa
horas.
é a prorrogação do turno de 12 horas
por mais 6 meses, ou seja, até o final de
A prorrogação do turno de 12 horas junho de 2021.
vence no próximo dia 31 de dezembro
O Sindicato na audiência com
por isso haverá assembleia para que o Ministério Público exigiu que as
os trabalhadores decidam se haverá propostas que apresentamos sejam
ou não a prorrogação desse acordo discutidas ainda no início de 2021. A
emergencial durante a pandemia
proposta apresentada pelo Sindicato
garante mais tempo de intervalo de
Nas reuniões que aconteceram descanso e uma tabela que garante
com o Ministério Público do Trabalho, mais folgas.
entre novembro e dezembro, o SINDIPA
No próximo dia 06 de
denunciou que em vários setores da janeiro acontecerá reunião com os
usina e também em várias empreiteiras representantes da Usiminas para
os patrões não estavam respeitando discutir as propostas apresentadas pelo
as folgas de 2, 6 e 8 dias, obrigando SINDIPA. A direção do Sindicato também
os trabalhadores a fazer hora extra nos já informou ao Ministério Público a
dias de folga. O sindicato apresentou proposta de nova tabela garantindo
novamente proposta de nova tabela maior intervalo de descanso durante a
para combater o turno massacrante e jornada e as devidas folgas.

A VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA ACONTECERÁ PELO
SITE DO SINDIPA DAS 7:00 ÀS 23:59 DO DIA 14/12
Ainda por conta da pandemia a votação para decidir sobre a
prorrogação ou não do turno será feita no site do SINIDPA. Clique
no link da assembleia, coloque seu nome completo e número do
seu registro na usina. O processo de votação é feito pelo Sindicato,
é seguro para garantir o sigilo do seu voto. A pergunta que estará
no site é a seguinte:
- Você leu o Boletim ou a matéria no site do Sindicato onde é
informado a proposta apresentada pela Usiminas? NÃO SIM
- Você concorda com a prorrogação do acordo emergencial sobre
o turno até 30/06/2021? NÃO SIM
É importante lembrar que a discussão sobre o turno não
se encerrou, o Sindicato continua pressionando por uma nova
tabela e é no fortalecimento da nossa luta que vamos combater
o turno massacrante e garantir as devidas folgas.

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

VEJA NOVAMENTE A TABELA DO TURNO DE 12 HORAS E PARTICIPE DA ASSEMBLEIA
QUE DECIDIRÁ SOBRE A PRORROGAÇÃO OU NÃO DO ACORDO EMERGENCIAL

Desde o início do Acordo emergencial também há essas tabelas impostas pela Usiminas além do turno de 12 horas :

SE VOCÊ AINDA NÃO É SINDICALIZADO NÃO DEIXE PARA DEPOIS,
VAMOS FORTALECER A LUTA EM DEFESA DOS DIREITOS
Os patrões e o governo sonham em acabar com os
Sindicatos de luta para tentar deixar o trabalhador sozinho
e refém da pressão e assim acabar com direitos e reduzir
salários.
Por isso, ser sindicalizado é uma forma de você

se defender dos ataques dos patrões e junto com seus
companheiros de trabalho lutar com o Sindicato para
defender os direitos, salários e empregos. Por isso, se você
ainda não é sindicalizado, não deixe pra depois, procure os
diretores do Sindicato ou vá até ao SINDIPA e se sindicalize.

NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO DO SINDICATO
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) 3829-6630
denuncia@sindipa.org.br

