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Os trabalhadores da
ArcelorMittal Monlevade
decidiram, em assembleia
realizada na quarta-feira
da semana passada (29),
que o Sindicato deve ser
o negociador da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), em Acordo
Coletivo, este ano. Um
total de 208 companheiros votaram a favor do
Sindmon-Metal, enquanto
apenas 40 defenderam que
seja mantida a Comissão
de Negociação, imposta
pela empresa em 2012.
A realização da assembleia foi parte da
proposta construída pelo
Sindmon-Metal com a
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PLR

Em assembleia, trabalhadores decidem que negociação da
Participação dos Lucros e/ou
Resultados deve ser feita pelo
Sindicato, em Acordo Coletivo
Foram 208 votos a favor do Sindmon-Metal contra 40 em defesa da Comissão de
Negociação, defendida pela empresa

categoria nas reuniões
setoriais que abriram caminho para o acordo com
a empresa para viabilizar
o pagamento da PLR do
ano passado (cuja negociação, sem participação
sindical, havia sido declarada ilegal pela Justiça).
Na segunda-feira, encaminhamos correspondência à ArcelorMittal,
informando o resultado.
O Sindicato parabeniza
os trabalhadores pela coragem e espírito de união
e os agradece pelo apoio
ao nosso compromisso em
defender uma negociação
que realmente reflita as
demandas da categoria.

Gerência Geral da Harsco diz que
supervisão de Monlevase atrasou PCCS

PROCESSO DA MEIA-HORA
Nº 00312-2006-064-03-00-0

A gerência da Harsco, que veio do Rio de Janeiro para
se reunir com o Sindmon-Metal no dia 28 de maio para dar
continuidade à implantação do Plano de Cargos, Carreiras
e Salários (PCCS), disse que o processo está emperrado
em Monlevade por causa da supervisão local.
Segundo a empresa, em novembro de 2012 os supervisores receberam formulários que deveriam ser
passados aos trabalhadores para informarem detalhes
sobre suas funções, entre outros dados. Só que essa tarefa
não foi cumprida pela chefia. Por isso, a gerência vai
designar um representante para acompanhar e orientar
as providências em Monlevade. VAMOS COBRAR!

Em audiência no último dia 29, a Justiça decidiu pela realização de perícia contábil, em razão
da divergência entre os valores dos cálculos do
Sindicato e da ArcelorMittal.

CONTEPE - Depois de atrasos, a empresa pagou

na segunda-feira (03) metade das diferenças de rescisão
complementar. A princípio, a empresa propôs pagar o
restante em até 60 dias. Porém, o Sindicato já havia
movido ação judicial, e, no próximo dia 11, haverá
audiência, quando a data para pagamento estará em
discussão. Agilidade! Respeito ao trabalhador!

Confira o que diz o despacho assinado pelo juiz
do trabalho Ricardo Machado Lourenço Filho:
“Considerando o valor expressivo da presente
execução, indefiro, por ora, a liberação dos valores incontroversos.
Tendo em vista a divergência existente entre os
cálculos apresentados pelas partes, determina-se
a realização de perícia contábil para apuração
dos valores da condenação, nomeando--se o perito Gercy Soares Couto, que deverá retirar os
autos e elaborar o laudo em 60 dias. Intimem--se
as partes e o perito.”

Zé Marreta

Sindmon-Metal

DUPLICAÇÃO DA USINA JÁ!
Relatório disponível no site da ArcelorMittal confirma informação do Sindicato
A ArcelorMittal divulgou, no dia
10 de maio, um balanço dos resultados da empresa no primeiro trimestre do ano e projetos em andamento.
O documento, disponível na seção
“News and Media” do site do grupo
siderúrgico – http://www.arcelormittal.com –, faz referência à Usina de
Monlevade (ver fragmento ao lado).
A empresa se refere a projeto de expansão apenas do produto final (“finished
product”, no original, em inglês) na unidade monlevadense, em 1,15 milhão de toneladas/ano (para o que
é necessário apenas construir um terceiro laminador),
exatamente como informamos no começo deste ano.
O relatório informa também que se trata de projeto “on hold” (em espera). Não está em cogitação, no
documento da empresa, a duplicação da planta local.
Já discutimos, no “Zé Marreta”, na internet e junto a
instituições da cidade, algumas consequências da mudan-

ENGEMEC, Rio Piracicaba - Conforme denúncias, a empresa (do Grupo 19) não cumpre a Convenção Coletiva. Nem pagamento de reajuste salarial
(5,58% retroativos a outubro de 2012 e mais R$ 15,00
a partir de janeiro de 2013), nem PLR de R$ 1.050,00.
Atenção aos patrões: É preciso cumprir. A Justiça
está aí!
ARCELORMITTAL - ESTACIONAMENTO Educação no trânsito é importantíssima. Portanto,
alerta quanto ao fato de estacionamento de veículos
ser proibido em grande parte da avenida Getúlio Vargas nas proximidades do Zebrão é muito bem-vinda.
Mas é sem fundamento o que tem ocorrido: vigilantes
passando a supervisores relatos de trabalhadores com
veículo estacionado no local, para eventual punição.
Ordem desse tipo vindo da gerência é inadmissível!

ça de planos da ArcelorMittal para a Usina de Monlevade.
A audiência pública que o Sindmon-Metal reivindicou e havia sido aprovada pela Câmara de Vereadores acabou cancelada pelo Legislativo municipal
depois de reunião entre a empresa e os parlamentares.
Mas o assunto não pode ser deixado de lado,
por estar intimamente ligado ao futuro da cidade. Por isso, estamos compromissados com esse
tema em nosso boletim, em nosso site e em nossos perfis no Facebook e no Twitter. Acompanhe!

CLINIMON!
Serviço de saúde do Sindmon-Metal para você
e seus dependentes (inclusive pai e mãe)

NÃO É NECESSÁRIO SER SÓCIO,
MAS PARA SÓCIO É AINDA MELHOR!

3851-5362
clinimon@sindmonmetal.com.br
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