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DIA 23/06 TEM ASSEMBLEIA NA USIMINAS E EMPREITEIRAS PARA DECIDIR 
SOBRE A PRORROGAÇÃO DO ACORDO EMERGENCIAL SOBRE O TURNO

Companheiros/as

Na semana passada aconteceram reuniões para discutir 
a proposta de prorrogação do Acordo Emergencial sobre o 
turno de 12 horas.

Depois da reunião com os representantes da Usiminas 
e das empreiteiras, no dia 17 de junho aconteceu a audiência 
com o Ministério Público do trabalho e a proposta a ser 
decidida na assembleia pelos trabalhadores é se concordam 
ou não com a prorrogação do turno de 12 horas até 31 de 
dezembro de 2021.

O Acordo Emergencial do turno de 12 horas começou 
em 2020: importante lembrar que a alteração da jornada do 
turno para 12 horas foi feita no primeiro semestre de 2020 por 
conta da pandemia.

A proposta do SINDIPA sempre foi de garantir um 
turno que combatesse a jornada massacrante imposta pela 
Usiminas e suas empreiteiras e durante a pandemia que ainda 
continua, nossa proposta desde o início foi a suspensão de 
todas as atividades não essenciais nesse momento com a 
devida estabilidade no emprego de todos os trabalhadores.

Mas, a Usiminas só preocupada com seus lucros 

não garantiu a devida licença remunerada e manteve tudo 
funcionando, além disso tanto a usina como suas empreiteiras 
desrespeitam as folgas dos trabalhadores fazendo convocação 
para treinamento e horas extras.

O SINDIPA fez denúncia ao Ministério Público do 
Trabalho, exigiu da Usiminas e das empreiteiras que respeitem 
as folgas dos trabalhadores e foi nossa pressão que garantiu 
a mudança na tabela para garantir um intervalo menor entre 
as folgas.

A proposta que os trabalhadores vão decidir na 
assembleia do dia 23/06 é se concordam ou não com a 
prorrogação do Acordo Emergencial do turno de 12 horas 
com as folgas da seguinte forma:

Turno de 12 horas com dois dias trabalhados das 7:00 
às 19 horas, dois dias das 19:00 às 7:00 horas e na sequência 
dois dias de folga, no retorno da folga mais 4 dias trabalhados 
na mesma escala de horário e 6 dias de folga.

A votação acontecerá pelo site do SINDIPA basta entrar 
no link da assembleia colocar seu nome e matrícula e votar. 
A votação é feita de forma segura e o sigilo do seu voto está 
garantido. Participe da votação e vamos juntos continuar a luta 
por melhores condições de trabalho e em defesa dos direitos.

Como já informamos, a denúncia feita pelo SINDIPA 
sobre a manobra feita pela Usiminas com o tal pelego sintec 
para tentar impedir que os trabalhadores continuassem a 
ser representados pelo Sindicato, fez com que o Ministério 
Público do Trabalho encaminhasse uma ação judicial que 
provou a tentativa dos patrões de atacar a organização 
sindical.

A decisão judicial determina que todos os trabalhadores 
que foram registrados como técnicos e aqueles que têm a 
qualificação de técnicos, mas não exercem essa função são 
representados pelo SINDIPA.

No início de junho, a Usiminas fez um informativo 
dizendo que todos os trabalhadores que estão registrados 

em cargos de técnicos deverão pagar a mensalidade do 
Conselho (CRT), mas se você não exerce a função de 
técnico entre em contato imediatamente com o Sindicato.

Além de arrochar ainda mais os salário do trabalhador 
com mais uma conta para pagar, o que a Usiminas tenta 
fazer é fugir de cumprir o acordo judicial.

O Sindicato já fez denúncia ao Ministério Público do 
Trabalho e enviou documento para Usiminas exigindo que a 
decisão judicial seja respeitada.

Então se você está registrado numa função ou 
tem diploma como técnico, mas não exerce a função e 
foi chamado para pagar o CRT, entre em contato com o 
Sindicato.

MUITA ATENÇÃO: SE VOCÊ NÃO ESTÁ EXERCENDO A FUNÇÃO DE TÉCNICO E ESTÁ 
SENDO OBRIGADO A PAGAR A ANUIDADE PARA O CONSELHO DOS TÉCNICOS 

INDUSTRIAIS (CRT) LIGUE IMEDIATAMENTE PARA O SINDICATO

A VOTAÇÃO VAI SER ATRAVÉS DO SITE DO SINDICATO E OS TRABALHADORES NA USIMINAS E NAS EMPREITEIRAS 
VÃO DECIDIR SE ACEITAM OU NÃO A PRORROGAÇÃO DO TURNO DE 12 HORAS ATÉ O FINAL DE 2021

A VOTAÇÃO COMEÇA ÀS 7:00 HORAS E VAI ATÉ AS 23:59 
DO DIA 23/06/2021 NO SITE DO SINDICATO



Ter registro na Carteira Profissional, receber 13º e 
férias, ter direito a estabilidade e licença maternidade são 
alguns dos direitos que o conjunto da classe trabalhadora 
lutou muito para ter. Nenhum patrão, ou governo deu isso 
de presente, foi na luta que garantimos os direitos.

Os patrões junto com o governo querem aumentar a 
jornada e acabar com os direitos que estão na CLT e nas 
Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho, portanto é 
na luta que vamos impedir que eles acabem.

Os patrões fizeram de tudo para tentar acabar com os 
Sindicatos, mas não conseguiram, os Sindicatos continuam 
a ser o representante legítimo dos trabalhadores, são eles 
que que defendem a pauta de reivindicações, que entram 
com as ações judiciais contra os calotes dos patrões.

Então se você ainda não é sindicalizado, a hora é 
agora, procure os diretores do Sindicato na área ou então 

vá até o SINDIPA e se sindicalize. É um direito seu ser 
sindicalizado, e ao ser sócio do Sindicato você fortalece a 
luta em defesa dos direitos, por mais salários e melhores 
condições de vida e trabalho.

NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO 
(031) 98727-1871 (Oi) / (031) 3829-6630 denuncia@sindipa.org.br

www.facebook.com/sindipaipatinga    www.sindipa.org.br

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

ELEIÇÃO SINDIPA: CHAPA 1 É ELEITA PELA 
MAIORIA DOS METALÚRGICOS APTOS A VOTAR

As eleições do SINDIPA que ocorreram nos dias 08,09, 
10 e 11 de junho aconteceram de forma transparente e 
democrática garantindo que a decisão dos trabalhadores fosse 
respeitada. As chapas inscritas na eleição tiveram garantidas 
as mesmas condições de participação e fiscalização de todo 
o processo eleitoral.

O Ministério Público do Trabalho acompanhou todo o 
processo eleitoral desde a publicação do edital que convocou 
a eleição e em todos os dias de coleta de votos e da apuração 
da eleição.

Mesmo com a tentativa patronal de tentar atrapalhar as 

eleições, mesmo com os pelegos à serviço da Usiminas e 
das empreiteiras que espalharam jornalecos com calúnias e 
mentiras contra a atual diretoria do Sindicato, os trabalhadores 
se colocaram em movimento e participaram da eleição 
garantindo que o Sindicato continue a ser seu instrumento de 
defesa e luta.

Com 56% dos votos dos trabalhadores sindicalizados 
aptos a votar, a CHAPA 1 da Intersindical foi eleita pela 
categoria. Participaram da eleição os trabalhadores na 
Usiminas, empreiteiras, demais empresas metalúrgicas e os 
aposentados.

NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO DO SINDICATO. 

A eleição organizada de forma correta e transparente garantiu que a 
decisão dos metalúrgicos fosse respeitada

SER SINDICALIZADO É UM PASSO IMPORTANTE PARA DEFENDER SEUS DIREITOS
O QUE VOCÊ TEM NÃO É PRESENTE DE PATRÃO OU DE GOVERNO.

SEUS DIREITOS SÃO FRUTO DE MUITA LUTA.


