Ano X - Nº 16, Ipatinga, 30 e 31 de Maio de 2022

NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA, DIA 01/06 TEM
ASSEMBLEIA SOBRE O TURNO

É HORA DE DAR MAIS UM PASSO NA MOBILIZAÇÃO POR UMA TABELA
QUE GARANTA AS DEVIDAS FOLGAS: VOTE SIM PELO ESTADO DE GREVE
Companheiros/as

Depois de enfiar goela abaixo o turno fixo irregular
e de muita enrolação para a apresentar uma proposta
para o turno de revezamento, a direção da usina
apresentou sua proposta na tarde de segunda-feira, dia
30 de maio. A proposta não garante as folgas, volta com
a tabela anterior dos turnos de revezamento.
A direção da empresa quer a volta da tabela
anterior por um período de no mínimo dois anos, porque
quer manter o turno massacrante por mais tempo ainda.
A pressão do SINDIPA fez com que a direção da
empresa apresentasse uma proposta com um período
de duração menor, de 8 meses, ou seja até 31 de janeiro,
mas só isso não basta, porque a tabela é a mesma.
Nenhum abono vai trazer o devido
descanso e a saúde do trabalhador: a Usiminas
para tentar impor o turno massacrante por mais dois
anos propõe um abono de R$4 mil em parcela única no
vale alimentação e para o período menor de duração da
tabela um abono de R$1500,00

A direção da usina tenta dar um cala boca com
a proposta de abono no vale alimentação, mas os
trabalhadores sabem que abono nenhum resolve a
falta de tempo para descanso, lazer, estudo, família. E
já mostraram isso em todas as assembleias realizadas
no mês de abril.
O SINDIPA defendeu em todas as reuniões outras
tabelas que garantam as folgas, o devido pagamento
das horas extras e o fim do banco de horas que só
serve para Usiminas piorar a jornada de trabalho.

É PRECISO SEGUIR A LUTA QUE SE
AMPLIOU CONTRA O TURNO MASSACRANTE
Na próxima quarta-feira, o SINDIPA realizará
assembleia para avaliar as duas propostas apresentadas
pela Usiminas, mas o mais importante é mantermos a
nossa mobilização contra o turno massacrante. Mais do
que dizer não para a tentativa da direção da Usiminas
de manter a tabela por mais dois anos vamos mostrar
novamente que a nossa luta é pelo direito às devidas
folgas.

VEJA AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELA USIMINAS:
PROPOSTA 1:
- Fim do turno fixo com a volta do turno de
revezamento com a tabela anterior por um período
de dois anos.
- Sobre o banco de horas: é o trabalhador que
decidirá se colocará horas extras no banco, caso
decida por não colocar, todas as horas extras devem
SER PAGAS. A cada 90 dias se houver horas no
banco que ainda não foram utilizadas, AS HORAS
DEVERÃO SER PAGAS.
- Abono de R$ 4 mil em parcela única no vale
alimentação.

PROPOSTA 2:
- Fim do turno fixo com a volta do turno de
revezamento com a tabela anterior por um período de
oito meses.
- Sobre o banco de horas: é o trabalhador que
decidirá se colocará horas extras no banco, caso decida
por não colocar, todas as horas extras devem SER
PAGAS. A cada 90 dias se houver horas no banco que
ainda não foram utilizadas, AS HORAS DEVERÃO SER
PAGAS.
- Abono de R$ 1.500,00 em parcela única no vale
alimentação

Sintec capacho da Usiminas: os pelegos do Sintec a cada dia escancaram que são a extensão do RH
da Usiminas Esse sindicato fantasma defende a tabela da Usiminas que não garante as folgas, defendem o
banco de horas para ajudar a empresa a dar calote nas horas extras. Desrespeitam os trabalhadores também
ao tentar enganar que a proposta de abono que não traz a saúde de ninguém de volta é muito boa.

É PRECISO ACABAR COM O TURNO FIXO E GARANTIR UMA NOVA
TABELA COM AS DEVIDAS FOLGAS

A proposta da Usiminas é voltar a tabela anterior, não garantido as devidas folgas. Então a hora agora é
além de rejeitar as propostas, aprovar o estado de greve, pois é assim parando a produção que vamos garantir
uma nova tabela com as devidas folgas

NO VERSO DO BOLETIM VOCÊ VAI VER O MODELO DA CÉDULA E OS HORÁRIOS DA ASSEMBLEIA.
VAMOS SEGUIR JUNTOS E FIRMES NA LUTA EM DEFESA DOS DIREITOS.

VEJA O MODELO DE CÉDULA, PARTICIPE DA ASSEMBLEIA QUE
ACONTECE DE 05:40H ÀS 07:30 E DE 13:30 ÀS 16 HORAS
NAS PORTARIAS DA USIMINAS NO CENTRO E NA DOAP, NA
PRÓXIMA QUARTA-FEIRA, DIA 01/06

NENHUMA DAS PROPOSTAS GARANTE AS FOLGAS NECESSÁRIAS NO TURNO
DE REVEZAMENTO, O OBJETIVO DA USIMINAS É IMPOR ESSA JORNADA
MASSACRANTE POR MAIS TEMPO E CONTRA ISSO NÃO TEM OUTRO CAMINHO
QUE NÃO SEJA A AMPLIAÇÃO DA NOSSA LUTA.

www.facebook.com/sindipaipatinga

www.sindipa.org.br

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

