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JOÃO MONLEVADE (MG) - Edição nº 1225
QUINTA-FEIRA, 1º DE NOVEMBRO DE 2012

reais
ArcelorMittal propôs apenas novo
valor de abono

Na reunião desta quinta-feira, dia 1º, o 6º encontro realizado até o momento, a ArcelorMittal não apresentou qualquer avanço sério em relação à
proposta anterior. Apenas adicionou mais R$ 250,00 reais no abono proposto,
passando o total para R$ 500,00. Já o reajuste salarial continuaria o mesmo:
pouco mais de 5%.
Com esses números, não há condição para conversa. Foi isto o que dissemos à empresa, que até divulgou nota chorando o desempenho da economia
europeia. A diretoria do Sindmon-Metal lembrou que a negociação é com
trabalhadores no Brasil – onde, estranhamente, a empresa não investe há
vários anos – e a Europa é outra história.
Os negociadores da ArcelorMittal sugeriram mais um encontro, na terça-feira, 6 de novembro, para tentar algum acordo. O Sindicato avisou que a
próxima reunião será a última. É preciso chegar a índices decentes.
Enquanto por aqui o desrespeito campeia, em outras cidades do Estado se
obteve algum ganho. Em negociação com a Fiemg (Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais), federações sindicais – FEM/CUT, a Fitmetal e a
Femetal – aprovaram esta semana o percentual de 7,7% de reajuste salarial. E
o acordo com a Fiat, em Betim, foi de 8,23%.
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MOBILIZAÇÃO JÁ!

Manserv achata salários de trabalhadores
Na última edição do
“Zé Marreta”, dissemos
que a Manserv garantiu
priorizar, para seu quadro
de pessoal, trabalhadores
da Contepe, que perdeu a
concorrência para prestação de serviço de manutenção à ArcelorMittal.
Verdade.
O problema é que a
empresa pratica salários

mais baixos e, assim,
companheiros da Contepe
entram no novo emprego
com as mesmas responsabilidades, mas ganhando
menos.
Lamentável que a ArcelorMittal veja com bons
olhos esse tipo de “redução de custo”.
Para obter qualidade,
é fundamental garantir a

satisfação do trabalhador.
Valorizar os funcionários

é isso. O resto é só conversa.

Convenção se reflete em acerto rescisório
Percentual de reajuste salarial e outros ganhos que
forem acertados com o Grupo 19 na Convenção Coletiva deste ano vão se refletir no salário de outubro
dos funcionários da Contepe e, em consequência, nos
cálculos da rescisão de contrato, embora não tenham
efeito na admissão na Manserv, por ser novo emprego
e após a data-base.
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Vendas da ArcelorMittal Monlevade
em 2012 superam produção
A produção de laminados na ArcelorMittal
Monlevade deve chegar
a 1,132 milhão de toneladas/ano até o final de
2012. Já a projeção do
total de vendas, no mesmo segmento, é de 1,172
milhão.
Esse valor projetado
para este ano supera 2011,
quando os números ficaram em 1,169 milhão de
ton.
A Usina tem vendido
o equivalente a 3.300 toneladas de laminados por
mês a mais do que produz.
Para atender a demanda,
lamina também tarugos da
unidade da ArcelorMittal
de Cariacica e mesmo de
outra siderúrgica, a Gerdau.
O mercado interno
está muito aquecido, tanto
que, segundo a gerência
da empresa, as encomendas estão saturadas até
maio de 2013.
O consumo no Brasil
tem compensado a queda nas exportações, que,
ano passado, chegaram
a 24,56% da produção e,
agora em 2012, devem
ficar em 18%.
CUSTOS PARA BAIXO
O custo de produção
na Usina de Monlevade
caiu de 652,97 dólares/
tonelada, em 2011, para

630,45 dólares/ton em
2012. Já o lucro bruto
(isto é, sem descontar
despesas, tributos etc) da
ArcelorMittal na cidade

deve ficar em 1.043,12
dólares/ton.
Para 2013, a expectativa é de que o custo
diminua ainda mais, em

razão das políticas governamentais para redução
do preço da energia e queda de impostos e encargos
sociais. E o lucro sobe.

Se a ArcelorMittal acredita mesmo no Brasil e valoriza os trabalhadores brasileiros, não tem motivos para usar argumento de crise.
Aumento real já!

Chefe aposentado desrespeita companheiros
Um senhor aposentado por invalidez, que está em atividade de supervisão na
Metalfund, anda desrespeitando funcionários. Autoritarismo e grosseria são suas
características.
Ora, ele precisa parar de abusar dos companheiros. Respeitar para ser respeitado.
E pôr a mão na consciência. Até para não trazer problemas para si mesmo.

PROCESSOS JUDICIAIS

SAIBA COMO ESTÁ O ANDAMENTO
- Nº 312.2006.064.03.00.0 - Processo de uma hora de refeição
Período: 23.03.2001 a 30.09.2003 e 01.10.2005 a 30.09.2007
Site:www.trt3.jus.br
Conforme informado anteriormente, a Arcelor não informou a Rais dos trabalhadores.
A Justiça intimou o Ministério do Trabalho para informar os dados não fornecidos pela empresa, mas o órgão apresentou dados somente do período de 2005 e
2006, faltando os anos anteriores, em razão de mudança da razão social de Belgo
Siderúrgica para ArcelorMittal.
O processo está em fase final.
- Nº746.2005.064.03.00.9 - Processo de meia hora
Período: 01.10.2003 a 30.09.2005
Site:www.trt3.jus.br
ArcelorMittal intimada para apresentar os cálculos de liquidação, com prazo de
10 dias, contando-se a partir de 06/11/2012.
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