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MAIS DO QUE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA É PRECISO COLOCAR A 
INDIGNAÇÃO EM MOVIMENTO, POIS SÓ ASSIM VAMOS GARANTIR UMA 

NOVA JORNADA QUE GARANTA AS DEVIDAS FOLGAS

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA, AMANHÃ, DIA 04 DE MAIO NAS ENTRADAS DOS TURNOS

Companheiros/as

Na assembleia realizada no dia 28 de abril, a 
grande maioria dos trabalhadores votaram contra a 
manutenção do Acordo do Turno da forma como ele 
está, pois ele não garante as devidas folgas.

Foram 1030 trabalhadores que rejeitaram a 
proposta de prorrogação da jornada atual e 579 
a favor, o que mostra que a indignação com essa 
jornada alucinante está em todas as áreas da usina.

Como já era previsível, a direção da usina ao 
invés de voltar com a tabela francesa que garante 
mais folgas começou a ameaçar os trabalhadores 
com o turno fixo, um turno que é irregular e que hoje 
também sequer seria capaz de rodar as tabelas, 
pois faltam trabalhadores.

O SINDIPA na segunda-feira, dia 02 de maio, 
apresentou nova proposta de tabela com uma 
proposta de prazo para efetivação da semana 
francesa com a contratação de mais trabalhadores, 
mas a Usiminas foge porque quer ampliar seus 
lucros ainda mais atacando  os trabalhadores nessa 
jornada massacrante.

A única proposta apresentada pelos 
representantes da usina é prorrogar o turno de 8 
horas da forma como está por mais 15 dias  e até 
essa data fazer novas reuniões para discutir uma 
outra proposta.

Os sindicatos pelegos e fantasmas 
dos engenheiros e técnicos mentem para 
os trabalhadores: saiu um boato através de 
mensagens de que o SENGE e o SINTEC os 
dois sindicatos controlados pela Usiminas iam 
apresentar nova proposta de turno com uma 
suposta compensação financeira.

Mas a verdade é que quando eles  falam 
de compensação financeira é porque a direção 
da Usiminas autorizou os pelegos a falar isso, 
pois é essa a intenção da empresa: pagar um 

adicional qualquer e seguir massacrando a 
saúde dos trabalhadores e tirando o direito à 
folga, ao descanso e lazer.

Nova reunião  está marcada para quinta-feira, 
dia 05 de maio.

Como a maioria dos trabalhadores disse 
NÃO para a prorrogação do turno por um 1 ano, 
nova assembleia acontece amanhã para que 
os trabalhadores decidam se concordam com a 
prorrogação do turno por por mais 15 dias enquanto 
acontecem novas reuniões para a discussão da 
jornada de trabalho.

A votação mostrou a indignação dos 
trabalhadores com esse turno, mas só votar não 
basta, é preciso se colocar em luta é assim  que 
podemos garantir uma nova jornada.

Como a direção do Sindicato  já tinha alertado, 
a direção da usina iria vir com chantagem e pressão 
nas áreas dizendo que vai impor o turno fixo, então 
agora é hora de fortalecer a luta organizada pelo 
verdadeiro representante dos trabalhadores que é 
o SINDIPA.

Não caia na conversa dos chefetes e dos 
pelegos do SENGE e do SINTEC que estão 
mentindo dizendo que é o SINDIPA que está 
causando problema sobre a jornada de trabalho, a 
responsabilidade é da Usiminas,pois é ela que quer 
impor a jornada massacrante.

O SINDIPA segue firme defendendo uma 
tabela que garanta as devidas folgas, mas como já 
dissemos só discutir nas reuniões de negociação 
não basta,é preciso começar a parar a produção, 
é só assim no silêncio da produção que o patrão 
escuta de fato as reivindicações dos trabalhadores.

A assembleia será nas portarias 2 no centro e 
3 na doap nos horários de 5h40 ás 7h30 e a tarde 
de 13h30 ás 16 horas


