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Informativo dos Trabalhadores da ArcelorMittal

Trabalhadores respondem provocação
com manifestação e paralisação

É

Paralização na portaria da Arcelor em Contagem

Passeata dos trabalhadores na praça da Cidade Industrial em Contagem

Manifestação no escritório central da Arcelor em BH

isso mesmo companheiros! Na
manhã do dia 31 de julho, aconteceu uma grande manifestação
na unidade da ArcelorMittal Trefilaria em
Contagem com a participação de 100%
dos trabalhadores que já não suportam
mais tanta arrogância e prepotência da
empresa. A tarde aconteceu outra manifestação no escritório central em Belo
Hotrizonte.
Nos últimos meses a empresa provocou uma grande comoção social ao
demitir centenas de trabalhadores com
mais de 15 e 20 anos de casa. A empresa não aceita negociar com o Sindicato
uma alternativa para evitar as demissões
e se recusa em avaliar a possibilidade
de pagar um salário digno aos trabalhadores que estão entrando na empresa.
A atividade foi organizada pelo nosso
Sindicato com a participação da Federação Estadual dos Metalúrgicos (FEM/
CUT-MG) e marcou o lançamento da
campanha salarial 2012 dos metalúrgicos de Minas Gerais.
Além dos trabalhadores da Arcelor, a
manifestação contou com a participação
de vários trabalhadores de outras fábricas, dirigentes sindicais de todo o Estado e o presidente da CNM/CUT, Paulo
Cayres.
Valeu companheiros pelo espírito de
unidade e luta demonstrados. Vamos
dar continuidade a nossa mobilização
realizando atividades com os trabalhadores dos outros turnos da empresa, até
chegar à vitória!

Começa uma nova fase na nossa luta!
N

ós do Sindicato planejamos esta atividade com muita antecedência, pois
queríamos evitar o forte aparato policial
que sempre está à disposição da empresa
para reprimir os trabalhadores. Felizmente

a estratégia que utilizamos deu resultado
e, desta vez, ela não conseguiu impedir o
contato do Sindicato com os trabalhadores.
Tomamos esta preocupação porque na
última atividade que havíamos realizado,
a policia militar usou um forte aparato com mais de trintas viaturas e
cem homens, a mando da Arcelor,
e conseguiu prejudicar nossa assembleia.
Além do numeroso contingente
de policiais, naquela oportunidade
eles pararam o trânsito de uma das
principais avenidas de Contagem ,
fazendo um comboio dos ônibus
especiais para colocar os trabalhadores para dentro da Fabrica.
Só que essa atitude da policia,
embora tenha prejudicado nossa
atividade, contribuiu para aumentar ainda mais a revolta dos trabalhadores que estão apenas lutando em defesa dos seus direitos e

contra a política de redução de custo da
Arcelor, que nos últimos meses demitiu
centenas de trabalhadores com mais tempo de empresa para contratar novos companheiros com salário até 70% inferior ao
que recebiam os trabalhadores demitidos
e, ainda por cima, sem nem um plano de
cargos e salários.
Essa política da empresa está deixando
os trabalhadores revoltados. A indignação
deles é tão grande que já provaram que
estão dispostos a continuar com estas paralisações por tempo indeterminado com
o objetivo de chamar a atenção do RH da
Empresa para resolver essa situação.
Se eles não abrirem uma negociação
com o Sindicato o mais rápido possível
para discutir a pauta de reivindicações que
foi aprovada por unanimidade em assembleia na portaria da empresa (foto), terão
de enfrentar novas paralisações e até uma
greve geral dos trabalhadores. A empresa
vai querer pagar pra ver?
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Comissão de PLR é mais uma
manobra para a redução de custos

C

ompanheiros, há
vários anos negociamos a PLR diretamente com a Empresa.
Todas as negociações
têm garantido resultados positivos para as
três partes.
Ganham os trabalhadores porque recebem um valor a mais
Assembleia de aprovação da PLR de 2009
no seu orçamento de
corporativa que as negociafinal do ano e também
no mês de maio. Ganham os ções da PLR seriam feitas
comércios da região metropo- diretamente com a comissão
litana de BH, porque o dinhei- criada por ela, excluindo o Sinro da PLR permite movimentar dicato. Ela ainda afirmou que,
com isso, evitaria possíveis
a economia da cidade.
Mas ganha também a em- fiscalizações do INSS, que lhe
presa, pois incentiva a produ- tem gerado muitos inconvetividade já que faz crescer a nientes nos últimos anos.
Companheiros, como nós já
satisfação dos trabalhadores.
tínhamos
previstos, isto tudo
Em 2011, os acordos negociados garantiram uma PLR com não passa de mais uma mao valor mínimo de R$ 6.130,00 nobra da Arcelor para reduzir
a nossa PLR, pois além dela
para cada trabalhador.
Este ano a Arcelor, ao que já ter demitido membros dessa
parece não satisfeita com es- suposta comissão, até agora
tes acordos de PLRs, criou os trabalhadores não tem neuma comissão sem a parti- nhuma definição sobre a PLR.
Chamamos a atenção de
cipação do Sindicato. Nós
imediatamente procuramos a todos os companheiros para
Empresa e manifestamos que que não aceitem nenhuma
somos contra este modelo de proposta de PLR que seja infecomissão. Por isso solicita- rior a do ano passado e, prinmos uma reunião com Arcelor cipalmente, que não aceitem
metas que além de escravizar
no Ministério do Trabalho.
A Empresa falou que devi- os trabalhadores ainda comdo a demora nas negociações promete a saúde e segurança
com o Sindicato nos últimos dos companheiros na fábrica.
anos, ela tomou uma decisão Arcelor, estamos de olho!

Campanha salarial 2012
começou com força total

A

s atividades realizadas
durante o lançamento da
nossa Campanha Salarial Unificada 2012, no dia 31 de julho, mostraram a capacidade
de mobilização e a força dos
metalúrgicos de Minas Gerais.
É preciso seguir o exemplo
de coragem e conscientização
dado pelos trabalhadores da
Arcelor e também da Indumyll,
que em pleno dia do lançamento da campanha salarial
2012 realizaram paralisação e
greve.
Este é o
momento
dos trabalhadores
se
unirem aos
seus sindicatos
e começarem a
mobilização nas
fábricas,

pois só com participação dos
companheiros vamos conquistar o atendimento das nossas
reivindicações.
A patronal tem condições de
atender nossas reivindicações
porque a produção do setor
está a todo vapor. Entretanto, é o envolvimento dos trabalhadores na luta que fará a
balança inclinar a nosso favor
e vai determinar o tamanho da
nossa vitória. Vamos seguir
unidos e mobilizados companheirada!

Eleição de CIPA na Arcelor
Vamos votar no Adelson companheirada!

N

os dias 13, 14 e 15 de
agosto, será realizada a
eleição de CIPA na ArcelorMittal Trefilaria.
O companheiro Adelson já
provou compromisso na luta em
defesa dos direitos dos trabalhadores da fábrica, principalmente
nas questões de saúde e segurança, por isso ele conta com o
apoio do sindicato.
Além do Adelson, outros companheiros também se inscreveram para participar da eleição
da CIPA. Só que os trabalhadores devem ficar atentos na hora
Adelson é o candidato
de votar, pois é preciso eleger
Nº 4 para a CIPA
companheiros verdadeiramente preocupados em resolver as
política de redução de custos que
questões de saúde e segurança
na empresa, Tomem cuidado para a empresa vem aplicando para aunão votar naqueles que querem mentar seus lucros.
Mesmo enfrentando pressão e
apenas concorrer para ganhar esameaças
ele vem lutando incantabilidade.
O companheiro Adelson entrou savelmente para combater a ofenrecentemente para o movimento siva da empresa contra os direitos
sindical, mas nesse pouco tempo, dos trabalhadores. O companheiele vem mantendo uma postura ro Adelson é garantia de luta por
firme e combativa lutando contra saúde e segurança na fábrica.
Portanto, votem no Adelson, o
as arbitrariedades cometidas pela
candidato
do Sindicato!
Arcelor, principalmente contra a
Eu fui um dos diretores que
convenci o companheiro Adelson a entrar para o movimento
sindical. Portanto, posso dizer
com toda a convicção que ele é
o candidato certo para a CIPA.
Ele é sério, dedicado, responsável e, principalmente, tem como
principal ideal, lutar por melhores condições de trabalho para
todos os funcionários da Arcelor.
Wilton Gonçalves,
trabalhador da empresa e
diretor do Sindicato

Este companheiro tem lutado
permanentemente contra a alta
rotatividade praticada pela empresa e que vem provocando
inúmeros acidentes na fábrica.
Com Adelson, vamos garantir
uma CIPA combativa, realmente preocupada com a defesa da
saúde do trabalhador. Portanto, peço a vocês que votem no
Adelson companheirada!
Geraldo Valgas,
presidente do Sindicato.

Campanha de sindicalização

D

iante dos enfrentamentos com a
Arcelor, precisamos aumentar o número de sindicalizados na fábrica. Por
isso o sindicato iniciou uma campanha
de sindicalização que está sendo um
sucesso.
O trabalhador sindicalizado, além de
fortalecer sua ferramenta de luta e gozar de todos os benefícios que oferece o
sindicato, ainda ganha uma camiseta do
seu clube de coração em Minas Gerais.
Participe dessa campanha. Sindicalizese! Ligue para 3369.0519 ou acesse
nosso site www.sindimetal.org.br.

Arcelor Manchester impede trabalhadores
acidentados de se afastar do trabalho

N

a ArcelorMittal Manchester estão acontecendo vários acidentes de trabalho, alguns com lesões sérias, mas mesmo assim
os trabalhadores estão tendo problemas para conseguir afastamento da empresa.
Eles são encaminhados para atendimento médico e são afastados do trabalho devido a gravidade do acidente, mas a ArcelorMittal Manchester não permite que eles se afastem e os mesmos
permanecem dentro da empresa, mesmo acidentados.
O Sindicato vai tomar as medidas cabíveis neste caso.
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Hoje tem reunião com
a empresa no Sindicato

S

erá realizada hoje, 10
de agosto, às 14 horas, uma reunião entre o
Sindicato e a empresa
para discutir a pauta de reivindicações
que foi aprovada por
unanimidade pelos
trabalhadores em
assembleia realizada na portaria
da fábrica.

Vamos ver se a empresa desta vez age com bom
senso e retoma o caminho
do diálogo para resolver os
problemas que estão acontecendo na fábrica. Vamos
ficar atentos companheirada, pois caso a reunião
não apresente nenhum resultado positivo para os trabalhadores, vamos ter de
avançar ainda mais na luta
e, inclusive, avaliar a possibilidade de parar a fábrica
por tempo indeterminado.

Estes são os pontos
que vamos discutir
com a Arcelor:
uDemissões
uPlano de Cargos
e Salários
uJornada de Trabalho
em turno fixo
uPLR/ 2012
uEleição da CIPA
uABEB

A opinião pública agora vai
conhecer a verdadeira Arcelor

O

sindicato
tentou e continua
tentando
resolver os problemas dentro da
empresa através
do diálogo.
Mas
diante
do descaso e
da
arrogância
da Arcelor, que
nos últimos meses passou a impor suas vontades sem buscar uma negociação
com o Sindicato, não restou outro
caminho que o de mudar nossa
estratégia para combater com rigor essa política vergonhosa da
empresa.
O primeiro passo foi intensificar
as mobilizações realizando paralisações na fábrica. O segundo é
o de realizar uma campanha para
denunciar para a opinião pública
em geral a verdadeira face desta
multinacional que está massacrando seus trabalhadores aqui
no Brasil e, principalmente em
Minas Gerais. Esta campanha
está sendo realizada também
em outros estados do nosso país

Assembleia

onde existem unidades da Arcelor.
Em toda a região metropolitana foram espalhados vários outdoors, preparados em parceria,
pelo Sindicato dos Metalúrgicos
de BH/Contagem, FEM/CUT-MG
e CUT-MG mostrando para a população o descaso da empresa
com a saúde, segurança e direito
dos trabalhadores.
Mas vem mais coisas por ai na
nossa “caixinha de surpresas”. A
empresa vai receber o “troco” na
mesma moeda que ela está dando aos seus trabalhadores. Esta
luta só acaba quando a empresa
retomar o diálogo como solução
para os problemas. O trabalhador quer e merece respeito!

Companheiros, diante da reunião que temos com a empresa nesta sexta-feira (10/08) , estamos
convocando uma assembleia com todos os trabalhadores nos seguintes dias e horários:

Sexta-feira (10/08), às 22h15
Sábado (11/08), às 06h15 e 14h15
Local: Portaria 4 da empresa

Não fique de fora. Desça dos ônibus especiais
e participe! Vamos mostrar para a empresa
que não estamos de brincadeira

Companheiros, para pensar
Por um lado ...

Mas por outro ...

l A Arcelor já demitiu mais de 600 trabalhadores na Trefilaria de Contagem nos últimos meses;

l A Arcelor esta em plena carga de produção,
apesar da competição com os importados.
exemplo: a Belgo Bekaert arames, que não
tem fabrica na China, está fazendo uma grande parceria com os arames da indústria chinesa
que já saem de lá com as marcas da Bekaert.

l A Arcelor contrata novos trabalhadores com salários 70% abaixo do
que recebem os que estão sendo demitidos;
l A Arcelor fixou os turnos de trabalho e está praticando uma jornada de
seis dias sem folgas;
lA Arcelor fez uma redução nos salários dos trabalhadores de aproximadamente mil reais por mes;
l A Arcelor formou uma comissão de PLR sem a participação do sindicato;
l A Arcelor mostra um descaso total com a saúde segurança dos trabalhadores, sendo responsável com isso, pelo aumento assustador no
número de acidentes na fábrica. Só este ano já foram quase 20 acidentes
fatais em todas as unidades da empresa;
l A Arcelor precarizou o nosso convênio médico (ABEB) e com isso os
dependentes dos trabalhadores estão completamente desprotegidos;
l A Arcelor tentar fazer um acordo de banco de horas com os trabalhadores de categorias diferenciadas para explorar ainda mais os trabalhadores;
l A Arcelor age de forma irregular, não fazendo o controle de pontos dos
trabalhadores por vários anos, mas depois decide colocar o registro de
pontos e joga a responsabilidade para cima do sindicato.

l A Arcelor é a maior fabricante de aço do mundo e está operando com a capacidade máxima
de produção nas unidades em todo Brasil.
l O setor siderúrgico retomou o crescimento no
Brasil. O setor siderúrgico brasileiro mostra um
cenário mais promissor no segundo semestre
de2012. Isso é resultado de medidas do Governo Federal para incentivar o consumo, como;
redução do IPI na vendas de automóveis, benefícios para a construção civil, maior prazo para
financiamento na compra de casas próprias,
etc. O instituto AÇO Brasil previu que as vendas internas do ano estariam com melhor desempenho e deverão obter expansão de 7,1%
em relação a 2011. A expectativa é atingir o volume de 22,95 milhões de toneladas por meio
de cada fabrica.
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Confraternização dos trabalhadores da
Arcelor reuniu mais de três mil pessoas
A

5ª Confraternização dos trabalhadores
da Arcelor foi um sucesso. Mais de três
mil pessoas, entre trabalhadores, familiares e convidados participaram desta que
foi sem dúvida, uma das maiores festas já
realizadas em toda a história do Sindicato.
As outras festas foram excelentes, mas

a deste ano conseguiu superar as anteriores em termos de participação e organização. Os trabalhadores puderam esquecer,
pelo menos por algumas horas, todo o sofrimento e pressão que estão sofrendo na
empresa.
Quem foi ao Clube dos Metalúrgicos não

se arrependeu e pode se divertir pra valer
com seus amigos e familiares. Não faltou
o saboroso almoço com churrasco, bebida
a vontade, música ao vivo com a banda
Sputnik e brincadeiras para a criançada.
Foi bom demais! Valeu companheirada!

Beatriz Serqueira, presidente
da CUT-MG

Diversão para todos participantes

Trabalhadores
terceirizados fazem greve

C

ompanheiros, a política de redução de custos da Arcelor
tem atingido em cheio também os
trabalhadores das empresas terceirizadas de todas as unidades da
empresa.
Além dos baixos salários e das
péssimas condições de trabalho,
que tem levado trabalhadores a
morte por acidentes de trabalho,
eles ainda passam por situações
humilhantes.. Além disso, os trabalhadores dessas empresas não
tem sequer um programa de PLR e,
quando tem, é aquela “micharia”.
Os companheiros da CONTEPE

que trabalham na unidade da Arcelor em Osasco (SP) cruzaram os
braços na semana passada e conquistaram uma PLR de R$ 1.500,00.
Queremos parabenizar os companheiros de Osasco por esta grande vitória. Mas também queremos
aproveitar para fazer um chamado
aos trabalhadores da CONTEPE e
aos demais terceirizados que trabalham aqui na Trefilaria para seguir o
exemplo dos trabalhadores de São
Paulo. Vamos fazer uma grande luta
e exigir dessas empresas as nossas
reivindicações. Vamos à luta companheiros!

Denuncie

Cantora Junia Lima

Reunião da rede de
trabalhadores da Arcelor

C

ompanheiros, nos dias 15
e 16 de agosto, acontece
em São Paulo mais um Encontro entre os representantes da rede dos trabalhadores
da ArcelorMittal de todo Brasil.
No dia 16 de agosto, será
realizada uma reunião dos
coordenadores da rede com o
vice-presidente da Arcelor, Sr.
Ricardo Garcia.
Nestas duas reuniões vamos debater temas exclusivamente relacionados com a
Arcelor. Na oportunidade, os
representantes dos trabalha-

dores vão entregar uma pauta
de reivindicações para o Sr.
Ricardo Garcia.
Participarão dessa reunião
pelo Sindicato de BH/Contagem, os diretores Wilton e o
Secretário de Organização
da CNM, Bira. O companheiro Adelson não vai a reunião
porque, como ele está concorrendo a CIPA, precisa acompanhar todo o andamento do
processo desta importante
eleição. Confira nos próximos
jornais mais informações sobre o encontro.

Mande um e-mail para

falacompanheiros@yahoo.com.br

e denuncie qualquer irregularidade ao Sindicato
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