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VITÓRIA DOS TRABALHADORES JUNTOS COM O SINDICATO:

Companheiros/as
A Usiminas tentou de tudo para fugir de pagar o que 

devia aos trabalhadores, entrou com recursos, pediu mais 
prazo, enrolou, mas não teve jeito, vai ter que pagar o que 
havia retirado dos trabalhadores em relação as horas do 
adicional noturno.

A atual diretoria além de encaminhar a ação judicial que 
comprovou que a Usiminas junto com o pelego Boca Roxa 
tinha abocanhado o adiconal dessas horas dos trabalhadores, 

pressionou para que o pagamento fosse feito o quanto antes.
Fruto da nossa ação os pagamentos começaram a ser 

realizados no dia 10 de maio. Como são muitos trabalhadores 
que têm valores a receber, os pagamentos continuarão sendo 
feitos nos próximas dias.

Você que já confirmou que tem direito a receber e fez 
seu cadastro no Sindicato, acesse a sua conta nos próximos 
dias para confirmar o depósito e qualquer dúvida entre em 
contato com o SINDIPA.

A ação judicial encaminhada pelo Sindicato exigindo 
o pagamento do adicional noturno sobre as horas que não 
foram pagas provou que a Usiminas deve aos trabalhadores 
o adicional noturno das horas finais da jornada (de 5 às 7 
horas da manhã) entre o final de 2010 e início de 2012. E 
agora o Judiciário determinou o pagamento.

Terão direito a receber os trabalhadores que 
trabalharam no turno ininterrupto no período de 28/09/2010 

à 16/01/2012.  Mas por que só até o início de 2012? Porque 
o pelego Boca Roxa para não atrapalhar os patrões não 
entrou com ação judicial abrindo mão do pagamento do 
adicional noturno dessas duas horas.

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.

NOSSOS DIREITOS NÃO SÃO PRESENTES DE PATRÃO, 
SÃO FRUTO DA NOSSA LUTA

RELEMBRE O PROCESSO: Tem direito ao pagamento os trabalhadores 
que trabalharam DE turno no período de 28/09/2010 a 16/01/2012:  

Fruto da ação encaminhada pela atual diretoria do SINDIPA, 
o pagamento das horas do processo sobre o 

adicional noturno começou a ser feito no dia 10/05

O pagamento dessa ação é mais uma importante vitória 
dos trabalhadores junto com a atual diretoria do Sindicato, 
que segue firme lutando para recuperar os direitos que foram 
retirados pelos patrões e pelos pelegos que quando estavam 
no SINDIPA aceitaram os ataques contra a categoria.

Existem várias outras ações exigindo direitos que foram 
retirados pelos patrões e pelos pelegos, entre eles, o processo 
sobre o intervalo de refeição na Usiminas, sobre o adicional de 
insalubridade não pago aos soldadores na USIMEC, e sobre o 
turno irregular nas empreiteiras.

Além das ações judiciais, é no fortalecimento da 
nossa luta que garantimos o respeito aos direitos e melhores 
condições de trabalho. Então denuncie os problemas do seu 
local de trabalho e fortaleça a mobilização organizada pelo 
Sindicato.



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 direitos, salários e empregos. 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

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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Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

USIMINAS E SUAS EMPREITEIRAS ESTÃO 
DESRESPEITANDO AS FOLGAS DOS TRABALHADORES

A direção da Usiminas, além de fugir das propostas 
apresentadas pelo SINDIPA sobre uma nova jornada que 
garanta mais folgas e melhores condições de trabalho, está  
desrespeitando as folgas dos trabalhadores.

Depois de muita pressão do Sindicato, aconteceu 
a alteração das folgas, os trabalhadores em assembleia 
aprovaram a seguinte tabela: quatro dias trabalhados, dois 
de folga, quatro dias trabalhados e seis de folga.

Mas a Usiminas e suas empreiteiras estão 
desrespeitando as folgas: em vários setores da usina e nas 
empreiteiras, as chefias estão obrigando os trabalhadores a 
trabalharem nas folgas, seja para fazer treinamento, seja para 
fazer horas extras.

Em várias áreas, além do absurdo de obrigar os 
trabalhadores a fazerem horas extras, em muitos casos, 
as horas passam do limite que é permitido na legislação. 
E a maior parte das horas extras não são pagas porque as 
empresas colocam no banco de horas.

Ou seja, é um desrespeito atrás do outro, os chefetes 
a mando da Usiminas e das contratadas obrigam os 

trabalhadores a virem trabalhar na folga, numa jornada mais 
massacrante e ainda não recebem o que é de direito.

Enquanto os trabalhadores sofrem com o cansaço e o 
adoecimento por conta da jornada massacrante e estão com 
os salários mais arrochados, a direção da Usiminas divulgou 
em 29 de abril a distribuição de dividendos no valor de R$159 
milhões para seus acionistas.

ALÉM DE DENUNCIAR AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, 
É NA LUTA QUE VAMOS GARANTIR NOSSOS DIREITOS E 

MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

O Sindicato já denunciou em várias audiências com 
o Ministério Público do Trabalho o desrespeito da Usiminas 
e suas contratadas em relação as folgas dos trabalhadores. 
Vamos continuar denunciando e exigindo que as folgas sejam 
garantidas, mas o mais importante é fortalecer a nossa luta 
dentro da área. Pois é só transformando a indignação em luta 
organizada junto com o Sindicato que garantimos melhores 
condições de vida e trabalho.

SE VOCÊ AINDA NÃO É SINDICALIZADO A HORA É AGORA:

Sindicato já encaminhou denúncia ao Ministério Público do Trabalho e está cobrando 
novamente a Usiminas e suas contratadas para que respeitem as folgas


