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NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA, DIA 
10 DE AGOSTO TEM ASSEMBLEIA 

DOS TRABALHADORES NA HARSCO. 

Por causa do conchavo dos pelegos com a Usiminas que 
estiveram no SINDIPA até 2013 os trabalhadores tiveram muitos 
direitos desrespeitados entre eles a multa de 40% do FGTS para 
quem não recebeu quando foi demitido. Tem direito a receber os 
valores, os trabalhadores que aposentaram   e foram demitidos da 
Usiminas no período entre 29/03/2005 a 29/03/2007 Então se você 
tem direito e ainda não foi ao Sindicato vá nos próximos dias e se 
você conhece alguém que tem direito avise para ir até o SINDIPA 
até o início de novembro, data que foi terminada pelo Ministério 
Público do Trabalho. 

Após esse prazo determinado pelo Ministério Público do 
Trabalho o valor vai ser recolhido pelo Judiciário

Companheiros/as

Todos os direitos que temos são frutos da luta da classe trabalhadora, 
nada caiu do céu, nada foi presente de patrão ou de governo. 

Vivemos um momento em que os patrões e seus governos 
aprofundam os ataques contra os trabalhadores tentando acabar com 
os direitos que garantimos através de muita luta.

O governo se utilizou da reforma trabalhista dos patrões aprovada 
em 2017 para piorar as condições de trabalho, arrochar ainda mais os 
salários e acabar com direitos. É isso que significou a reforma trabalhista: 
mais desemprego, menos direitos, menos salários.

Por isso uma das principais lutas do próximo período é a exigência 
da revogação dessa reforma, como a da reforma da Previdência feita 
pelo governo Bolsonaro que provocou mais miséria e fome. O Sindicato 
junto com a Intersindical está empenhado nessa importante luta.

Os patrões seguem lucrando durante a tragédia da pandemia que 
ainda não acabou. 

Veja:
- Mundo ganhou 573 bilionários durante pandemia/Fonte: Uol 

em 23 de maio de 2022
- Na pandemia, mundo ganhou um  bilionário a cada 26 horas,
Relatório da Oxfam mostra que há 55 bilionários no Brasil, com 

uma riqueza total de US$ 176 bilhões, que subiu 30% no mesmo 
período/ Fonte: Revista Exame janeiro de 2022.

E OS TRABALHADORES?
-Preço do gás chega a R$ 150,00
-Em 12 meses, preço da cenoura subiu 178%; 
- Tomate, café e batata: itens da cesta básica sobem até 117% 

em um ano e comprometem mais da metade do salário-mínimo
- O índice do INPC que mede as perdas salariais é um dos 

menores índices que medem as perdas, ou seja, tudo que temos que 
pagar sobe enquanto os salários estão cada vez mais arrochados.

Nesse ano temos eleições gerais no país, mas além de derrotar 
Bolsonaro nas urnas temos que fortalecer a luta contra os ataques dos 
patões sem nenhuma ilusão com os governos, pois é só na luta da 
classe trabalhadora que garantiremos melhores condições de vida.

A Harsco apresentou outra 
proposta, mas que não garante 
uma nova jornada e nem o 
pagamento do que deve aos 
trabalhadores em relação ao 
adicional do turno.

Veja a proposta 
apresentada pela empresa:

- Volta do turno de 
revezamento e do pagamento 
de adicional de turno.

- Abono em parcela única 
no Vale Alimentação no valor 
de R$1.100,00.

- Pagamento de apenas 
R$175,00 junto ao abono do 
Vale Alimentação referente ao 
Adicional de Turno que não 
foi pago durante a imposição 
do turno fixo. A proposta 
da empresa não cobre o 
calote que ela está dando na 
adicional desde maio.

- 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.

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA, 
VOTE CONTRA A PROPOSTA DA 
EMPRESA E VAMOS JUNTOS 
FORTALECER A LUTA EM DEFESA 
DOS DIREITOS

A ASSEMBLEIA ACONTECE 
NOS HORÁRIOS DE 5H40 AS 7H30, 
DE 13H30 AS 15H30 NAS PORTARIAS 
DA USIMINAS NO CENTRO E NA 
DOAP E NA PORTARIA DA HARSCO 
DE 13H30 AS 15H30.

PAGAMENTO DA AÇÃO DO FGTS VAI ATÉ NOVEMBRO:



AMOI PASSA POR CIMA DE DIREITOS 
E NÃO GARANTE CONDIÇÕES SEGURAS 
DE TRABALHO: Os trabalhadores na Amoi não 
receberam o PIS integralmente, esse é mais um 
desrespeito da empresa e se a AMOI não regularizar 
a situação vai ter que responder mais uma ação 
judicial.

A empresa Amoi está passando por cima de 
direitos básicos dos trabalhadores não respeitando 
os atestados médicos de quem precisa se afastar 
porque adoeceram.

Os supervisores perseguem os trabalhadores 
mais novos, ameaçando de demissão e passando por 
cima de procedimentos de segurança.

Olha o absurdo: Além da falta de ferramentas 
adequadas para o trabalho, também falta Epis

A AMOI faz tudo isso com a ajuda da Usiminas, o 
que significa um ataque ao conjunto dos trabalhadores.

USIMINAS NÃO GARANTE NEM OS ÔNIBUS 
NA AREA INTERNA: Exemplo disso é que só tem 
um ônibus para levar os trabalhadores da Aciaria. 
Isso tem feito os trabalhadores dos turnos das 15 h 
e das 23 horas terem que correr para bater o cartão 
e nessa correria provocada pela falta de transporte 
muitos perdem o ônibus de linha para casa. 

A Usiminas não garante o devido transporte 
para os trabalhadores irem e voltarem do trabalho e 
ainda atrapalha o retorno para a casa.

E a entrada da Usiminas no centro? O asfalto 
na entrada da portaria do centro está todo detonado, 
é buracos  para todo o lado o que pode provocar 
acidentes aos trabalhadores que vem á pé e de 
bicicleta.

SANKYU FOGE DA LEGITIMA 
REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES QUE 
É O SINDIPA PARA PASSAR POR CIMA DOS 
DIREITOS: A Sankyu segue fugindo de respeitar os 
direitos dos trabalhadores garantidos através de muita 
luta pela seu verdadeiro Sindicato que é o SINDIPA. 

Olha o absurdo: a direção da Sankyu sabe que 
os trabalhadores são representados pelo SINDIPA e 
não por qualquer outro sindicato e está enfiando goela 
abaixo mais ataques aos direitos. Exemplo disso é a 
direção da empresa achar que pode fazer assembleia 
para impor suas propostas, foi o que ela fez sobre o 
abono no Vale Alimentação agora no início de agosto. 

A Sankyu e nenhuma empresa pode fazer 
assembleia. Quem faz as assembleias é o Sindicato, 
isso que a empresa fez além de não ter validade 
nenhuma é crime contra a organização sindical dos 
trabalhadores. O Sindicato já entrou com a ação 
judicial exigindo respeito a devida representação dos 
trabalhadores que é o SINDIPA e além do processo 
é na luta que vamos garantir o respeito aos direitos.

CHEFETES LAMBE BOTAS DA USIMINAS 
ESTÃO PERSEGUINDO OS TRABALHADORES: 

É o que está acontecendo na área de placas 
da Aciaria 2, o líder da usina na área desrespeita os 
trabalhadores efetivos na usina e  nas terceirizadas. 

Esse é mais um chefete que está à serviço 
da direção da usina, ele persegue e humilha os 
trabalhadores para ficar de boa com os patrões. 

Mais do que ação judicial contra esses 

lambe botas é na mobilização que vamos barrar a 
perseguição diária no local de trabalho.

ELETTRA NÃO RESPEITA A JORNADA 
DE TRABALHO E NÃO GARANTE A DEVIDA 
ALIMENTAÇÃO AOS TRABALHADORES:

Os trabalhadores são obrigados a ficar no 
mínimo 3 horas no ônibus por dia entre a ida e volta 
ao trabalho e a fazer horas extras a semana toda.

Além dessa jornada de trabalho massacrante 
os trabalhadores não têm o devido direito a 
alimentação e descanso: o canteiro onde os 
trabalhadores trabalham é longe do restaurante. 
O café da manhã minguado é as 6:30 h e quando 
chega a hora do almoço falta comida e até esperar a 
reposição não sobra nada de tempo para descansar 
na hora do almoço. 

A maioria dos trabalhadores está em alojamento 
em Belo Oriente e Cachoeira escura e se precisam 
passar por atendimento médico têm que vir até 
Ipatinga e ficam reféns do médico da empresa se vai 
reconhecer ou não o atestado médico. Isso é mais um 
exemplo dos muitos que mostram o desrespeito da 
Usiminas e suas terceirizadas contra os direitos dos 
trabalhadores

A RIP ESTÁ DESREITANDO A JORNADA 
E O HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DOS 
TRABALHADORES: os trabalhadores são obrigados 
muitas vezes a fazer jornada irregular de 12 horas por 
mais de 7 dias seguidos, as folgas são desrespeitadas 
e o horário de refeição também.

Esse é mais um exemplo do desrespeito da 
Usiminas e das terceirizadas contra os trabalhadores 
e para enfrentara isso não tem outro caminho que não 
seja o fortalecimento da nossa luta.

SEGURANÇA PATRIMONIAL DA 
USIMINAS SEGUE DESRESPEITANDO OS 
TRABALHADORES: os seguranças da Usiminas 
continuam discriminando ainda mais os trabalhadores 
nas terceirizadas. Exemplo disso é que reviram as 
mochilas dos trabalhadores na portaria como se 
fossem bandidos, essa é uma prática que vem de 
muito tempo, com na década de 1960 que causou 
a justa revolta dos trabalhadores que fizeram greve 
contra mais essa agressão da Usiminas.

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

www.facebook.com/sindipaipatinga    www.sindipa.org.br
CONTINUE A DENUNCIAR OS ATAQUES DA USIMINAS E SUAS EMPREITEIRAS E PARTICIPE DA LUTA ORGANIZADA PELO SINDICATO

Venha conferir  mais esse 
benefício para os associados 


