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FRUTO DO TRABALHO DA ATUAL DIRETORIA DO SINDIPA, OS TRABALHADORES RECEBERÃO
DIREITOS RETIRADOS PELA USIMINAS E PELOS PELEGOS QUANDO ESTIVERAM NO SINDICATO
OS VALORES QUE A USIMINAS DEVE SOBRE AS HORAS DO ADICIONAL NOTURNO COMEÇAM
A SER PAGA NO MÊS DE MARÇO. O JUDICIÁRIO CONSTATOU AS DENÚNCIAS QUE FIZEMOS
SOBRE O ACORDO DA DIREÇÃO DA USINA COM O PELEGO BOCA ROXA
Companheiros/as
O pelego Luiz Carlos Miranda, conhecido como Boca
Roxa enquanto esteve no Sindicato fez vários acordos
com a Usiminas em que os direitos dos trabalhadores
foram desrespeitados.
Esse pelego e sua turma fizeram isso porque estão
junto com a Usiminas para atacar os trabalhadores
e enquanto estiveram no Sindicato se enriqueceram
entregando direitos da categoria.
Mas desde que a atual diretoria do SINDIPA
assumiu a direção do Sindicato destravamos vários
processos que os pelegos esconderam e fizemos várias
ações judicias cobrando direitos dos trabalhadores que
foram desrespeitados.
NÃO PAGOU VAI TER QUE PAGAR:
A partir de março, os trabalhadores que têm direito
no processo sobre o pagamento do adicional noturno
das 5 às 7 da manhã começam a receber:
A ação judicial encaminhada pelo Sindicato
exigindo o pagamento do adicional noturno sobre as
horas que não foram pagas pela Usiminas foi concluído.
As provas apresentadas pelo Sindicato mostraram que
a Usiminas deve aos trabalhadores o adicional noturno
das horas finais da jornada.

fevereiro determinou que o pagamento fosse feito
imediatamente, mas a Usiminas para tentar enrolar mais
ainda o pagamento, pediu 10 dias de prazo para pagar,
então contando os prazos dos recursos, o mais provável
é que o pagamento comece no início de março.

Terão direito a receber os trabalhadores que
trabalharam no turno ininterrupto no período de
28/09/2010 à 16/01/2012. O Judiciário no dia 10 de

Fixo:3829-6610/3829-6620/3829-6630
Zap: 988681919/ 986595660

PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO E ASSIM EVITAR O
AUMENTO DO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS, OS
PAGAMENTOS SERÃO FEITOS COM HORA MARCADA. LIGUE
PARA O SINDICATO PARA AGENDAR O SEU HORÁRIO
O SINDIPA está organizando o pagamento de uma
forma que todos os trabalhadores que têm direito a
receber façam isso de forma segura, pois ainda estamos
vivendo uma pandemia que a cada dia aumenta os casos
de contaminação pelo novo coronavírus.
Os pagamentos serão feitos por agendamento
com horário marcado.
Então se você está entre os que têm direito a
receber deve ligar para o Sindicato para marcar seu
horário. Não vá até o SINDIPA para receber sem antes
marcar seu horário, é necessário marcar horário para
evitar aglomeração. Ligue para os números:

PAGAMENTO DA MULTA DO FGTS QUE O PELEGO TENTOU RETIRAR DOS
TRABALHADORES SERÁ RETOMADO TAMBÉM NO MÊS DE MARÇO
Fruto da ação feita pela atual diretoria do Sindicato, trabalhadores
receberão os valores devidos no processo sobre a multa do FGTS

Fruto do trabalho da atual diretoria do Sindicato várias
ações foram feitas para recuperar direitos desrespeitados
pelos pelegos que enquanto estiveram no Sindicato junto
com o os patrões atacaram os trabalhadores.
Entre as ações estão os processos judiciais como o
processo sobre a multa de 40% do FGTS que o pelego Boca
roxa junto com os patrões abocanhou dos trabalhadores.
Junto com o Ministério Público, a atual diretoria do
Sindicato trabalhou para que os trabalhadores recebessem
o que têm direito. Quase 100 trabalhadores já receberam
e agora foram liberados pelo Judiciário os valores que
faltavam para pagar os outros trabalhadores. Para receber

é preciso ligar para o Sindicato e marcar seu horário de
atendimento para que não haja aglomeração o que é muito
importante para evitar o aumento da contaminação nessa
pandemia que ainda não terminou.
Quem ainda não recebeu é preciso entrar em contato
com o Sindicato nos telefones: Fixo: 3829-6610/38296620/3829-6630. Zap: 988681919/ 986595660 para saber as
informações do pagamento.Tem direto a receber os valores,
os trabalhadores que aposentaram e se desligaram da
Usiminas no período entre 29/03/2005 à 29/03/2007. Essa é
mais uma ação da atual diretoria do Sindicato para garantir
os direitos que foram desrespeitados pela Usiminas com o
apoio dos pelegos.

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

OS TRABALHADORES APROVARAM EM
ASSEMBLEIA A NOVA TABELA DE FOLGAS
A USIMINAS E EMPREITEIRAS DEVEM IMEDIATAMENTE FAZER
AS ALTERAÇÕES PARA GARANTIR AS DEVIDAS FOLGAS
Na assembleia realizada no dia 05 de fevereiro
a maioria dos trabalhadores aprovou a proposta de
- Na Usiminas a proposta foi aprovada por 97% dos
alteração da tabela de folgas no acordo emergencial de trabalhadores que participaram da assembleia.
turno de 12 horas.
- Na Sankyu, Convaço, Amoi, CMI, Harsco,
Magnesita a proposta foi aprovada pelos trabalhadores
A decisão dos trabalhadores foi encaminhada que participaram da assembleia com percentual acima
para o Ministério Público do Trabalho que além de ficar de 90%.
ciente do resultado da assembleia não colocou nenhum
empecilho para que a tabela fosse alterada.
Como os companheiros sabem o acordo
A direção da Usiminas já está atrasada em fazer a emergencial do turno de 12 horas vai até o final de
alteração nas tabelas e já cobramos para que isso seja junho desse ano e é participando da luta organizada
feito imediatamente.
pelo Sindicato que vamos garantir um novo turno
para combater a jornada massacrante e que garanta as
A proposta aprovada altera as tabelas de forma devidas folgas.
que as folgas maiores não demorem tanto tempo para
chegar e só foi apresentada depois de muita pressão do
Os trabalhadores devem continuar denunciando ao
Sindicato: agora a cada 4 dias de jornada no turno de 12 Sindicato o desrespeito da Usiminas e suas empreiteiras
horas, se folga 2 dias, na sequencia depois de 4 dias de em relação as folgas.
trabalho a folga será de 6 dias.
Como já informamos exigimos da direção das
empresas que respeitem as folgas e já denunciamos ao
Essa proposta só foi apresentada por causa Ministério Público do Trabalho o que as chefias estão
da pressão do Sindicato, pois seja a Usiminas e suas fazendo desde o início do acordo emergencial do turno
empreiteiras o que querem é sugar todo o tempo do de 12 horas em que as folgas não estão sendo respeitadas.
trabalhador para arrancar mais lucro.
Juntos e na luta organizada pelo Sindicato é que
Veja o resultado da votação da assembleia realizada vamos avançar nas nossas reivindicações e garantir
no dia 05 de fevereiro:
melhores condições de trabalho e o respeito aos direitos.

JUNTOS E NA LUTA ORGANIZADA PELO SINDICATO É QUE VAMOS AVANÇAR NAS
NOSSAS REIVINDICAÇÕES E GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO
E O RESPEITO AOS DIREITOS.
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

