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ESSE ANO TEM ELEIÇÃO DO SINDICATO

A partir de hoje começam os prazos da eleição e como os trabalhadores
já sabem acabou a época da maracutaia. A atual diretoria garantirá
eleições limpas e a participação da categoria para valer
Companheiros/as
A partir de hoje, dia 31 de março, começa o processo eleitoral do
Sindicato e como os trabalhadores já sabem desde que atual diretoria
do Sindicato junto com a Intersindical assumiu a direção do SINDIPA as
eleições acontecem de forma limpa, transparente garantindo a participação
da categoria pra valer e sem a intervenção dos patrões.
Acabou o tempo em que os pelegos tentando se manter no Sindicato
a qualquer custo para garantir seus interesses e dos patrões fraudavam as
eleições do SINDIPA.
A atual diretoria além de respeitar todas as novas regras do Estatuto

sobre o processo eleitoral aprovadas pelos trabalhadores em assembleia
geral em 2020 garantirá a ampla participação dos sindicalizados com direito
a voto e não vamos permitir nenhuma interferência dos patrões nas eleições
do Sindicato.
Abaixo você verá o edital que convoca as eleições que também foi
publicado no jornal Diário do Aço no dia hoje. O prazo para inscrição de
chapas começa no dia de hoje e vai até o dia 06 de abril e as eleições
acontecerão nos dias 08, 09, 10 e 11 de junho.
Fique atento, participe desse importante momento e vamos juntos
garantir que o Sindicato continue sendo o instrumento de luta e defesa dos
trabalhadores

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Sindicato dos trabalhadores nas indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de Material elétrico, Material eletrônico
e de Informática de Ipatinga, Belo Oriente, Ipaba e Santana do Paraíso – SINDIPA, de acordo com o Estatuto da entidade sindical, CONVOCA
todos associados, no pleno gozo de seus direitos sindicais, para as Eleições da Diretoria Administrativa e o Conselho Fiscal, que serão realizadas
nos dias 08, 09, 10 e 11 de junho de 2021, com início às 05:30 e encerramento às 19:30 nas portarias da Usiminas que coletarão os votos dos
trabalhadores sindicalizados ao SINDIPA efetivos na Usiminas e nas demais contratadas, as urnas itinerantes coletarão votos das 5:30 às 17:30
horas e a urna fixa do Sindicato coletará os votos das 8:00 às 18:00 horas. Serão instaladas 5 (cinco) urnas nas portarias da Usiminas, sendo
que nos dias 08 e 10 de junho as urnas serão instaladas na portaria 2 (Centro) da Usiminas e nos dias 09 e 11 de junho serão instaladas na
portaria 3 da Usiminas (Doap/Bom Retiro), haverá também 2 (duas) urnas itinerantes para coleta dos votos dos trabalhadores nas empreiteiras e
demais metalúrgicas da base territorial do Sindicato e 1 (uma) urna fixa na sede do Sindicato. Caso não seja atingido o quórum determinado pelo
Estatuto do Sindicato em seu Artigo 49, parágrafo primeiro, o segundo escrutínio será realizado nos dias 15, 16, 17 e 18 de junho e caso não seja
também atingido o quórum, o terceiro escrutínio ocorrerá nos dias 22, 23, 24, e 25 de junho de 2021. Os prazos do processo eleitoral se iniciam a
partir da publicação do presente Edital e o prazo para inscrição de chapas, se inicia na presente data, encerrando-se no dia 06 de abril às 17:30
hs. A Secretaria Eleitoral funcionará na sede do Sindicato, das 8:00 às 17:30 com pessoa habilitada para o registro de chapas, bem como para
esclarecimentos referentes ao processo eleitoral.
Ipatinga, 31 de março de 2021.

Geraldo Magela Duarte
Presidente

ATENÇÃO: SE VOCÊ TRABALHA DE TURNO E AINDA NÃO FEZ SEU CADASTRO
SOBRE A AÇÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO AS HORAS DO ADICIONAL NOTURNO
LIGUE PARA O SINDICATO PARA AGENDAR SEU ATENDIMENTO
Como já informamos em outros Jornais do SINDIPA, a atual diretoria e firmes na luta em defesa dos empregos, salários e direitos.
garantiu através de uma ação judicial que a Usiminas pague as horas
Assim que a data para o pagamento em abril for confirmada, o SINDIPA
referentes ao adicional noturno que ela abocanhou durante anos com o imediatamente informará os trabalhadores.
apoio dos pelegos que estavam na direção do Sindicato até 2012.
Se você ainda não foi até o Sindicato fazer o seu cadastro, ligue para o
Essa ação judicial é uma vitória dos trabalhadores junto com a atual SINDIPA, marque seu horário e receba mais informações sobre o processo.
diretoria que tem compromisso na luta em defesa dos direitos. Vamos juntos

EM IPATINGA, EM TODO ESTADO E NO BRASIL INTEIRO A
SITUAÇÃO DA PANDEMIA ESTÁ NO MOMENTO MAIS GRAVE
ATENÇÃO: O SINDIPA ESTARÁ DE PLANTÃO E TODOS OS ATENDIMENTOS
SERÃO GARANTIDOS COM HORA MARCADA PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO

ISSO É NECESSÁRIO PARA PROTEGER A SAÚDE E A VIDA DOS TRABALHADORES
Vivemos no Brasil o período mais grave da pandemia do novo
coronavírus. O vírus sofreu várias mutações, a contaminação e a gravidade
da doença aumentaram de forma violenta e atingem todas as idades.
A única forma de conter a contaminação é garantir o devido isolamento
social, por isso, nossa luta também é pela suspensão de todas as atividades
não essenciais nesse momento de pandemia, seja na Usiminas, suas
contratadas e demais metalúrgicas, garantindo aos trabalhadores estabilidade
no emprego, direitos e salários.
O governo estadual de Minas Gerais colocou novas restrições nesse
momento de pandemia, mas novamente o governador Romeu Zema/Novo,
assim como outros governadores, segue mantendo em funcionamento
indústrias que não estão entre as atividades essenciais nesse momento.
Dessa forma, tanto o governador de Minas, como o prefeito de Ipatinga são
coniventes com essa carnificina que já matou mais de 300 mil pessoas no
Brasil, tragédia provocada pelo governo Bolsonaro que é contra a suspensão
das atividades não essenciais nesse momento de pandemia, que nega a
gravidade da doença e que não garante a vacina.
É só a nossa luta que pode garantir a proteção de nossas vidas, empregos,
salários e direitos. Uma luta que é do conjunto da classe trabalhadora para
enfrentar os ataques dos patrões e do governo da morte de Bolsonaro aos
nossos direitos e às nossas vidas.
Nesse momento de maior gravidade da pandemia e maiores restrições,
o SINDIPA garantirá todos os atendimentos com hora marcada para evitar
aglomerações e assim contribuir para evitar o aumento da contaminação.

2- CADASTRO PARA O RECEBIMENTO DOS PROCESSOS DAS HORAS
DO ADICIONAL NOTURNO E MULTA DO FGTS: segue sendo com hora
marcada. Os trabalhadores devem ligar para o número (3829-6618/38296620/3829-6630) e agendar o dia para irem ao Sindicato e fazer o cadastro
para o devido recebimento.
3- CONSULTAS MÉDICAS: todas as consultas com médicos e dentistas
já agendadas serão realizadas, para agendamento de novas consultas é
preciso ligar no número (3829-6602/3829-6603/3829-6604), a marcação
das consultas será feita nesse momento de pandemia para os casos mais
urgentes.
4- ATENDIMENTO NO DEPARTAMENTO JÚRIDICO: também será feito
através de agendamento pelo telefone: (3829-6610).
A diretoria do SINDIPA estará de plantão durante o dia todo e as
medidas tomadas por conta desse momento mais grave de pandemia
têm por objetivo proteger a saúde e a vida dos trabalhadores.

Fique atento ao funcionamento dos atendimentos no SINDIPA
nesses próximos dias:
1- DENÚNCIA E PROBLEMAS NO LOCAL DE TRABALHO: os
trabalhadores podem seguir enviando as denúncias por email, whatsapp
(diretoria@sindipa.org.br ou (031) 98727-1871) e nos casos mais urgentes
ligar para o telefone: (3829-6630/3829-6618) para marcar a conversa
pessoalmente.
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NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO
(031) 98727-1871 (Oi) / (031) 3829-6630
denuncia@sindipa.org.br

