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HOJE TEM ASSEMBLEIA PARA DECIDIR SOBRE
O ACORDO EMERGENCIAL DO TURNO

a votação da assembleia será pelo site do
sindipa das 07:00 às 23:59 horas

nossa luta contra o turno massacrante continua
Companheiros/as

Em menos de 10 dias do retorno ao turno de 8 horas que não garante as devidas folgas, os casos
de COVID 19 explodiram dentro da Usiminas.
Isso aconteceu porque a direção da Usiminas se recusou a prorrogar o Acordo Emergencial do
turno de 12 horas e fugiram das propostas que o SINDIPA apresentou de jornada de trabalho.
Agora que viram os casos explodirem, a direção da usina pediu reunião com o Sindicato e uma
audiência com o Ministério Público do Trabalho propondo a volta do Acordo Emergencial do turno de
12 horas.
Tanto na audiência com o Ministério Público do Trabalho, como na reunião com os representantes
da Usiminas, o SINDIPA reafirmou o que junto com os trabalhadores discutimos, que o que deveria ter
acontecido desde dezembro era a prorrogação do Acordo Emergencial.
Também apresentamos a proposta de uma outra tabela de folgas que foi sugerida por muitos
trabalhadores: quatro dias de trabalho seguidos por quatro dias de folga, mas a direção da empresa
novamente se recusou a discutir essa nova tabela.
A proposta da empresa apresentada pela Usiminas e suas empreiteiras é a seguinte: Acordo
Emergencial do turno de 12 horas por mais 60 dias mantendo a tabela de folgas como antes, ou seja,
4 dias trabalhados, seguido de duas folgas, quatro dias trabalhados seguidos de 6 dias de folga.
Após esse período se houver mudança na situação da pandemia se retorna ao turno de 8 horas
por mais 45 dias.
A votação dessa vez será feita pelo site do Sindicato, hoje, sexta-feira das 7:00 às 23:59
horas. Basta se cadastrar com seu nome e matrícula. Votam todos os trabalhadores efetivos na
Usiminas e nas empreiteiras.

Ao entrar no site você deve responder a seguinte pergunta:
VOCÊ CONCORDA COM A VOLTA DO ACORDO EMERGENCIAL DO TURNO DE
12 HORAS COM A MESMA TABELA DE FOLGAS E POR UM PERÍODO DE 60 DIAS?

Participe da assembleia e vamos juntos fortalecer a
luta para combater a jornada massacrante garantindo as
devidas folgas
PARA FILIAÇÃO DISQUE 3829-6624 E 3829-6625

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

