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FRUTO DA AÇÃO JUDICIAL FEITA PELA ATUAL DIRETORIA DO SINDIPA, 
OS TRABALHADORES QUE TÊM DIREITO VÃO RECEBER O ADICIONAL 

NOTURNO QUE FOI RETIRADO PELA USIMINAS E PELOS PELEGOS
Companheiros/as
O processo do adicional noturno, movido pela atual 

diretoria para recuperar as horas arrancadas pela Usiminas 
e pelo pelego Boca Roxa e sua turminha, vai começara a ser 
pago nos próximos dias.

A juíza publicou no dia 26 de abril a homologação do 
processo e agora a Usiminas tem o prazo máximo de 10 dias 
para fazer o depósito. A partir do depósito, o Sindicato iniciará 
os pagamentos dos valores que cada trabalhador tem direito 
a receber.

A turminha do pelego Boca Roxa esteve nas portarias 
da usina distribuindo um jornaleco cheio de mentiras. 

Eles mentem dizendo que a atual diretoria do Sindicato 
pegou dinheiro dos trabalhadores, quando na verdade foi 
a nossa ação que garantiu recuperar o que eles tinham 
retirado dos metalúrgicos.

Tanto o processo sobre as horas do adicional 

noturno, como sobre a multa do FGTS, foram ações que 
atual diretoria encaminhou para recuperar o que foi retirado 
pela Usiminas e por esses pelegos que se escondem no 
jornaleco chamado “trinca ferro”.

Usiminas e esses pelegos que se escondem no 
jornaleco chamado “trinca ferro”.

FIQUE ATENTO AOS BOLETINS E AO SITE DO SINDIPA ONDE 
INFORMAREMOS O DIA QUE COMEÇA O PAGAMENTO

Assim que houver a liberação do processo, o SINDIPA vai informar as datas para o início do pagamento. Fique atento aos 
Boletins, ao site do Sindicato e ligue para o SINDIPA.

Os pelegos inconformados que Usiminas não manda mais no SINDIPA, desrespeitam 
os trabalhadores e atacam com mentiras a atual diretoria do Sindicato:

Na audiência realizada no mês de março, a juíza 
responsável pelo processo determinou que a Usiminas 
apresentasse os cálculos atualizados.

Logo depois que os dados foram apresentados pela 
empresa, o Sindicato exigiu a revisão dos valores, pois, do 

total do que deve a Usiminas faltavam aproximadamente 
R$100 mil.

Assim que os depósitos forem feitos na conta destinada 
ao processo, o SINDIPA informará os trabalhadores o dia de 
início do pagamento. 
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Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

A SITUAÇÃO É MUITO GRAVE: MAIS DE 390 MIL 
MORTES, MAIS DE 14 MILHÕES CONTAMINADOS 

Vivemos um dos piores momentos da pandemia no 
Brasil. Já são mais de 390 mil mortes, mais de 14 milhões de 
contaminados, as mortes passam duas mil por dia.

O governo segue defendendo que tudo que não é 
essencial continue funcionando, os patrões seguem lucrando 
e se recusam a suspender as atividades e dessa forma 
contribuem com essa tragédia que arranca a vida de milhares 
da classe trabalhadora. Assim jogam os trabalhadores na mira 

do vírus que são obrigados a se aglomerarem nos transportes 
e nos locais de trabalho. 

A situação é muito grave tanto aqui como em todos 
os estados do Brasil. Não medicamentos e leitos suficientes 
nas UTI’s  e os hospitais estão lotados, não há vacinas para 
todos, o vírus já apresenta várias mutações e suas variantes 
contaminam muito mais rápido aumentando o adoecimento 
entre jovens e crianças.

 É PRECISO LUTAR EM DEFESA DA SAÚDE E DA VIDA
O Sindicato segue exigindo que todas as atividades não 

essenciais nesse momento de pandemia sejam suspensas 
garantindo licença remunerada para todos os trabalhadores, 
com a devida estabilidade no emprego e pagamento integral 
dos salários.

Também exigimos a testagem para todos os 
trabalhadores e o afastamento imediato com garantia de 
emprego e salários de todos os trabalhadores que tiveram 
contato com alguém que foi contaminado.

Mas sabemos que só mandar documento para as 
empresas com as devidas exigências não adianta, é só 
com muita mobilização que vamos garantir as nossas 

reivindicações.
Enquanto a Usiminas comemora seus lucros, o novo 

coronavírus se espalha: a direção da Usiminas não se cansa 
de divulgar as matérias que mostram que seus lucros crescem 
e que suas ações na Bolsa de valores sobem 

Os lucros que só aumentam são produzidos às custas 
de mais exploração e ataque contra os trabalhadores que 
são obrigados a continuar confinados dentro da usina num 
dos piores momentos da pandemia, a consequência disso 
são muitos trabalhadores testando positivo para COVID 19, 
ou seja, a Usiminas está contribuindo para o aumento da 
contaminação.

Enquanto isso o governo e os patrões se recusam a suspender as 
atividades não essenciais nesse momento tão grave da pandemia 

Sankyu está proibindo trabalhador de descansar 
até no horário de almoço: A Sankyu não garante 
local adequado para fazer a refeição e agora proibiu os 
trabalhadores de fazer sua hora de almoço no vestiário. Os 
chefetes estão proibindo até os trabalhadores de se sentar 
na hora do devido descanso. 

É a mesma empresa que não está garantindo nem o 
básico do uniforme, como camisa, calça e botina. Assim os 
trabalhadores são obrigados a trabalhar com botina rasgada 
ou furada. 

Na Convaço nem EPI, nem uniforme: a Convaço não 
está fornecendo os devidos EPI’S, os óculos de segurança 
estão riscados, as botinas desgastadas, o blusão de maga 
longa sem condições de uso. Isso acontece em várias áreas 
,como sinterização, alto forno, coqueria, laminação. 

Na Amoi risco de acidente e pressão das chefias: 
A Amoi, não fornece o detector de gás quando o trabalhador 
precisa ir até à  coqueria e assim expõe os trabalhadores a 
grave risco de acidente.

Essa é mesma empresa que usa os chefetes para 
pressionar e ameaçar os trabalhadores.

PRESSÃO DAS CHEFIAS E PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE 
TRABALHO ISSO É A USIMINAS E SUAS CONTRATADAS

PARA ENFRENTAR AS PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E A PRESSÃO IMPOSTAS 
PELOS PATRÕES O CAMINHO É A NOSSA LUTA ORGANIZADA JUNTO COM O SINDICATO


