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Assembleia na quarta-feira, 29

PLR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade convoca todos os trabalhadore da ArcelorMittal Monlevade, sócios e não sócios do sindicato, para
a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a se realizar no dia 29.05.2013, quartafeira, em dois turnos, sendo o primeiro às 07:30 horas, em primeira convocação, e às
08:00 horas, em segunda convocação, e o segundo às 17:00 horas, em primeira convocação, e às 17:30 horas, em segunda convocação, na sede do sindicato, à Rua Duque
de Caxias, 165, José Elói, João Monlevade, ao lado da Policlínica, obedecendo a seguinte
ordem:
a) Leitura do Edital de Convocação;
b) Definição sobre modelo de negociação da PLR 2013: se pelo Sindicato, através de
Acordo Coletivo, ou com Comissão de Empregados;
c) Palavra franca;
d) Redação, leitura, discussão e aprovação da ATA da assembléia ora convocada;
e) Encerramento
João Monlevade, 24 de maio de 2013
Luiz Carlos da Silva - presidente

É IMPORTANTE PARA VOCÊ. É IMPORTANTE PARA A CATEGORIA!
Compareça e se posicione sobre o modelo de negociação da PLR.
Dê sua opinião.
Não conte apenas com opinião de terceiros.

DUPLICAÇÃO DA USINA JÁ! Leia sobre o assunto no verso.
CONTEPE LTDA -

Conforme acertado com os trabalhadores em assembleia, a empresa assumiu o
compromisso de pagar entre 15 e 30 de maio a PLR aos demitidos. Deve-se, portanto, respeitar esse prazo e, caso
a Contepe não cumpra o que foi acordado, tomaremos as providências cabíveis.

Zé Marreta

PLR

Sindmon-Metal

Depois de pagar a Participação nos Lucros e Resultados com
atraso, por ter escolhido o pior caminho, ArcelorMittal tenta convencer trabalhadores de que modelo imposto por ela é o melhor

Na última terça-feira
(21), finalmente a ArcelorMittal pagou a Participação
nos Lucros Resultados
(PLR) aos trabalhadores.
O pagamento aconteceu
18 dias depois da data que
a empresa havia divulgado previamente na mídia
(mesmo sabendo que o
assunto estava sub judice,
isto é, em análise judicial).
Como todos sabem,
o Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) decidiu
que o acordo firmado com
a Comissão era ilegal e,
frente a essa a situação, a
empresa tentou manobras
para transferir a responsabilidade pelo problema que
ela mesma tinha criado.

Para garantir o pagamento, o Sindmon-Metal,
depois de realizar reuniões setoriais, formatou
uma proposta, aceita pela
empresa e aprovada em assembleia. A solução acertada foi aprovar o Acordo
de PLR 2012 nos termos
em que foi elaborado e
submeter à decisão dos
trabalhadores o modelo de
negociação para 2013.
No mesmo dia da realização da assembleia, em
10 de maio, o Sindicato
informou à ArcelorMittal
o resultado e, na segunda-feira seguinte (13), foi
acertado o texto de petição
para encaminhamento à
Justiça (comunicando a

respeito do acordo). Mas
quem esperava o pagamento logo depois se decepcionou.
A ArcelorMittal, defrontada com empecilhos
burocráticos, não demonstrou esforço para agilizar
a solução, que só veio no
dia 21.
De qualquer forma, importa que uma etapa se
passou e, agora, temos que
definir o modelo de negociação da PLR 2013 com
liberdade. A empresa vem
realizando reuniões para
defender a ideia de que a
Comissão de Negociação
é o melhor caminho. Não
conta, por exemplo, que,
em outras três unidades

DUPLICAÇÃO DA USINA JÁ!
Audiência pública não vai adiante e presidência da Câmara
propõe reunião entre Legislativo, empresa e Sindmon-Metal; Sindicato exige que discussão envolva a comunidade
Não houve comunicação oficial ao Sindicato, mas tomamos conhecimento de que
a Câmara de Vereadores cancelou a audiência pública sobre a duplicação da Usina de
Monlevade. O evento havia sido aprovado pelos parlamentares por unanimidade e depois
foi adiado a pedido da ArcelorMittal, sem data definida para acontecer.
O Sindmon-Metal realizou reuniões com algumas entidades monlevadenses para
ampliar a discussão sobre a política de cortes de investimentos da empresa e os riscos
para o desenvolvimento da cidade e o futuro da comunidade. O tema chegou à mídia
bem além dos limites da cidade, e a empresa revolveu se mobilizar para deixar tudo
como está.
Recentemente, alguns jornais chegaram a divulgar, de forma incorreta, que a duplicação
estava para ser retomada. Não está, e a audiência pública se torna cada vez mais importante.
O Sindmon-Metal não aceita reuniões fechadas com a empresa para discutir o tema e
ouvir o discurso de sempre. A comunidade precisa participar. Medo de quê?

onde houve acordo pela
implantação, este ano ocorreu impasse na discussão
da PLR.
O trabalhador vai decidir o que considera melhor
para si. Foi o que o Sindicato propôs, com base nas
reuniões setoriais, e é o
que vai ser consolidado na
assembleia de quarta-feira
(29).

REINTEGRAÇÃO: Demitido pela então Companhia
Siderúrgica Belgo-Mineira
há mais de 20 anos em
prática antissindical da
empresa, o ex-diretor do
Sindicato Milton José Guimarães teve sua reintegração decidida pela Justiça
agora em 2013. É o quinto
diretor reintegrado nos
últimos 3 anos.
PCCS DA HARSCO: Reunião para discutir o tema
está agendada para o próximo dia 28.
LEILI: Trabalhadores cobram cumprimento do que
foi acertado na negociação
salarial do ano passado:
discussão de plano de saúde, PLR etc.
HEUMEC cortou café da
manhã (muito básico, por
sinal) para reduzir “despesas”. Cadê o respeito?
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