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GRANDE MAIORIA DOS TRABALHADORES NA USIMINAS E NAS EMPREITEIRAS 
DECIDIU EM ASSEMBLEIA PELA PRORROGAÇÃO DO ACORDO EMERGENCIAL DO TURNO

Companheiros/as
Na assembleia realizada no dia 23 de junho com votação 

através do site do SINDIPA a grande maioria dos trabalhadores 
na Usiminas e nas empreiteiras decidiu pela prorrogação do 
Acordo Emergencial do turno.

A decisão foi aprovada por 95,8% dos trabalhadores 
na Usiminas, 97,6% dos trabalhadores na Amoi, 88,9% dos 
trabalhores na CMI, 93% dos trabalhores na Convaço, 93,9% 
dos trabalhadores na Harsco, 93,6% dos trabalhores na RHI 
Magnesita, 88% dos trabalhores na Sankyu. 

Com essa decisão o turno de 12 horas será estendido 
até o dia 31 de dezembro de 2021, as tabelas permanecem 
dessa forma: turno de 12 horas dois dias de trabalho das 7:00 

às 19 horas, dois dias de trabalho 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.

SINDIPA SEGUE COBRANDO QUE AS FOLGAS SEJAM 
RESPEITADAS: nas audiências com o Ministério Público 
do Trabalho, a direção do Sindicato fez denúncia sobre o 
desrespeito da Usiminas e das empreiteiras em relação a folga 
dos trabalhadores, então se na área em que você trabalha 
ainda tem chefete chamando para fazer treinamento ou hora 
extra durante as folgas, ligue imediatamente para o SINDIPA. 
O sigilo da denúncia está garantido.

No próximo dia 29 de junho o SINDIPA realizará a 
assembleia geral de prestação de contas do Sindicato, 
participam da assembleia os trabalhadores sindicalizados.

Ao lado dessa matéria você confere o demonstrativo 
da prestação de contas do ano de 2020 e no dia 29 de 
junho a votação acontecerá nos horários de entradas 
nas portarias da Usiminas,  haverá urna itinerante para 
coletar os votos dos trabalhadores nas demais empresas 
metalúrgicas fora da usina e também teremos urna fixa na 
sede do Sindicato.

Diferente dos pelegos que quando estavam no 
Sindicato além de não prestar contas para categoria, se 
aproveitaram do patrimônio dos trabalhadores para seus 
interesses pessoais, a atual diretoria do SINDIPA presta 
conta e reorganizou toda a estrutura do Sindicato para a 
luta e para devido atendimento aos metalúrgicos.

Você que é sindicalizado ao SINDIPA participe da 
assembleia e vote pela aprovação das contas, vamos 
juntos seguir na organização e na luta em defesa dos 
direitos, salários, empregos dos trabalhadores.

A votação acontece nas portarias da 
Usiminas das 5:40 às 7:30 e das 17:00 às 19:30, 
na sede do Sindicato das 8:00 às 16:00 horas e 

nas empresas metalúrgicas haverá urna itinerante 
das 6:00 às 16:00 horas

DIA 29/06 TEM ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SINDIPA
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