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TERÇA-FEIRA, DIA 19/07 TEM ASSEMBLEIA
COM OS TRABALHADORES NAS TERCEIRIZADAS
ALEM DE REJEITAR A PROPOSTA É PRECISO AMPLIAR A
MOBILIZAÇÃO CONTRA O TURNO MASSACRANTE E PARA
MELHORAR O VALE ALIMENTAÇÃO
Companheiros/as
Depois da assembleia em que os
trabalhadores disseram NÃO para a
proposta rebaixada das terceirizadas
da Usiminas, só nessa semana que
os
representantes
das
empresas
apresentaram uma outra proposta, mas
que não melhora a jornada de trabalho e
sobre o Vale-alimentação só aumentaram
em R$200,00 a proposta do abono.
Veja:
- A proposta de jornada não
aumenta as folgas, só volta ao turno
de revezamento acabando com o turno
fixo que as terceirizadas seguindo a
receita da Usiminas enfiaram goela
abaixo dos trabalhadores.
- Sobre o Vale-alimentação a
proposta é só um abono em parcela
única no valor de R$1.000,00. Não
tem aumento no valor do V.A mensal.
Só essa merreca de abono que não
garante colocar na mesa o básico para
a alimentação.

Fruto da pressão o Sindicato
acaba a farra do banco de
horas: as horas extras devem
ser pagas, somente 16 horas
podem ir para o banco de horas
e isso se o trabalhador decidir
colocar essas horas para usar
como folga. E se num prazo de
90 dias o trabalhador não tirou
a folga, as horas extras devem
ser pagas.
O Sindicato está encaminhando a
ação judicial contra a Sankyu e além
do processo vamos iniciar campanha
de denúncia nacional contra a empresa
que está passando por cima de direitos
ao fugir do legítimo representante dos
trabalhadores que é o SINDIPA.

VAMOS REJEITAR A PROPOSTA E AMPLIAR A NOSSA MOBILIZAÇÃO

A ASSEMBLEIA NO DIA 19/07 ACONTECE NAS PORTARIAS DA USIMINAS
NO CENTRO E NA DOAP, NOS HORÁRIOS DE 5H40 AS 7H30 E A TARDE DE
13H30 AS 15H30.
PARTICIPAM DA ASSEMBLEIA OS TRABALHADORES NAS EMPRESAS
AMOI,CONVAÇO, HARSCO, MAGNESITA E CMI DO BRASIL.

