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ARCELORMITTAL

Negociações não avançam
Juiz determinou nova audiência para o dia 27

D

evido a uma pane
no veículo que
levava a direção do
METASITA, à reunião de
mediação agendada para

última terça-feira, foi
necessário a suspensão da
mesma, e, a remarcação
de uma nova audiência
para ontem, 20, às 13h,

no TRT/BH.
A reunião começou no
horário, sendo encerrada
às 19h30.
Apesar de todo esforço

do Juiz mediador, e de
todo o tempo despendido,
a reunião acabou sem que
as partes chegassem a um
consenso.

Juiz faz proposta mediadora
Ao final da reunião, o Juiz Dr. Caio Luiz de Almeida Vieira de Melo, visando estimular as negociações, fez uma proposta
de mediação conforme segue abaixo:

Redução dos salários/jornada:
1)Para uma redução na jornada de 03 dias (13,1%):
redução dos salários seria 9,5%;
1.1)Se a redução na jornada for de 02 dias (8,7%):
redução dos salários seria 6,5%;
1.2)Se a redução na jornada for de 01 dia (4,3%):
redução dos salários seria 3%;

2)Estabilidade no emprego por 03 meses.
3)Redução dos salários/jornada tem que ser linear para todos
os trabalhadores.
O Juiz solicitou que as partes
voltassem a se reunir, diretamente,
na busca de encontrar consenso antes
da reunião agendada para a próxima
quarta-feira, 27.

Atendendo ao apelo do
Meritíssimo, ficou agendada
para hoje, 22, às 13h30, no
Escritório Central.
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Trabalhadores do grupo ArcelorMittal
se reúnem para discutir PLR/2009

Dra. Jussara Coelho Nogueira Morais

MAMOGRAFIA

O

correu na quartafeira, 20, no
Sindicato dos
Metalúrgicos de BH/
Contagem uma reunião
com representantes de
vários sindicatos dos
trabalhadores do grupo
ArcelorMittal: Piracicaba,
João Monlevade,
Timóteo, Juiz de Fora,
Vitória, Vespasiano e
BH/Contagem. Outros
três sindicatos não
comparecerem, mas

justificaram a ausência.
Este ano, a empresa
está propondo uma nova
metodologia, vinculando
o pagamento de PLR
ao alcance de metas de
produção e financeiras.
A proposta é a
mesma para todos os
trabalhadores, porém, a
negociação está se dando
sindicato por sindicato.
É por isso que
representantes dos
trabalhadores resolveram

unificar a discussão.
A empresa fez
uma proposta inicial
de adiantamento de
R$1.050,00 em maio.
Enquanto isso, em
Timóteo, a empresa quer
reduzir salários.
Já que perguntar não
ofende, será que só existe
crise em Timóteo?

Acorda peão!
Reaja peão!

+ EMPREGO

BRASIL: Mais de 100 mil empregos
são criados em abril
meses do ano, o país
registrou saldo positivo
no número de empregos
formais de 48,4 mil vagas.
“Nós somos o primeiro
país do G-20 a ter saldo

Expediente

positivo de emprego. Isso
porque eu não considero
a China, que não tem
um sistema confiável de
medição”, analisou o
ministro.

CONVÊNIOS:
* PRÓSAÚDE
* VITAE
* CENIBRA
* SINDICATO DOS
APOSENTADOS DE TIMÓTEO
* VALE DO RIO DOCE
* FORLUZ
* AGF
* CLIMEC

Informações:
3849-9113

Um modelo de
Farmácia solidária

Faça-nos uma visita e
confira nossos preços!
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O

ministro do Trabalho
e Emprego, Carlos
Lupi, divulgou na
segunda-feira (18) os
dados do Cadastro Geral
de Emprego e Desemprego
(Caged), que mostram
uma recuperação do
mercado de trabalho. O
saldo de empregos em
abril ficou em 106,205
mil, bem superior ao saldo
registrado em março, de
34,818 mil novas vagas
formais criadas no país.
Pela primeira vez no
ano, o saldo da criação
de vagas de trabalho
ficou positivo. O número
de demissões de janeiro,
101,748 mil, foi vencido
pelo saldo positivo nos
meses de fevereiro março e
abril. Nos quatro primeiros

