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Processo da Meia Hora

CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade (Sindmon-Metal) convoca
os trabalhadores representados por nossa entidade no processo de nº Nº 3122006-064 (“MEIA HORA”) para REUNIÃO a se realizar no dia 22.07.2013, segunda-feira, em dois turnos, sendo o primeiro às 8 horas, e o segundo às 17h30,
para tratar da forma de pagamento dos valores reconhecidos pela empresa,
definindo critérios e escalonamento.
João Monlevade, 17 de julho de 2013
Luiz Carlos da Silva - presidente
FRISANDO: A convocação é direcionada apenas aos trabalhadores representados no processo,
conforme listagem que esteve aberta à consulta durante todo esse tempo.
ATENÇÃO: Não há nenhuma necessidade de procurar o Sindicato ANtes da data da reunião .

Abuso de horas extras continua no Grupo 19
Em razão de mercado aquecido, muitas empresas
do Grupo 19 têm assistido ao aumento da produção.
O cenário é positivo, mas o lado negativo é o abuso
de horas extras, muitas vezes sem o devido registro no
cartão de ponto, conforme denúncias.

OUTROS PROBLEMAS - Companheiros têm reclamado também da não entrega de uniformes. Outra
questão são os PPPs que, em muitos casos, não refletem a realidade dos agentes nocivos do ambiente de
trabalho. PROVIDÊNCIAS URGENTES!

DUPLICAÇÃO DA USINA JÁ!

Compromisso com o município. Acompanhar sem ingenuidade.

Zé Marreta

Sindmon-Metal

PLR

Empresa insiste em modelo
que pode zerar pagamento
A ArcelorMittal não demonstrou verdadeira disposição para negociar, na segunda reunião sobre PLR na
terça-feira (16), que contou com participação de dois
técnicos do Dieese, a convite do Sindmon-Metal.
Os três pontos mais cruciais do modelo da empresa
são os seguintes:
- As metas financeiras (que não dependem do trabalhador, mas sim de decisões gerenciais) correspondem
a 70% do cálculo. Se esse percentual não for atingido,
não há pagamento de PLR. Portanto, caso, por exemplo, Lashimi Mittal mude sua política de investimento
(ou desinvestimento), pode deixar os funcionários sem
um centavo do benefício;
- Salários mais altos são privilegiados, como se os
gerentes fossem os principais responsáveis por bons resultados. Claro que eles têm sua participação, mas não
mais do que os demais trabalhadores;
- O piso proposto para cálculo é inferior ao de 2011,
numa clara demonstração de que a empresa quer manter a política de jogar a PLR para baixo. E, claro, prejudica quem ganha menos.
Os dirigentes do Sindicato e os técnicos do Dieese
deixaram claro que, nesses termos, não há condição de
acordo.
Nova reunião acontece sexta (19), às 15 horas. Depois, faremos assembleia para deliberações.
Obs: Na reunião, iremos também propor agenda
para discutir a TABELA DE REVEZAMENTO.

LEILI

Remuneração para baixo
Trabalhadores da
Leili, do revezamento,
foram surpreendidos
com os contracheques
de junho: a remuneração caiu. Os companheiros recorreram ao
Sindicato que, por sua
vez, cobrou explicações
da empresa.
Um dos sócios-proprietários da Leili
argumentou que, depois
da mudança da tabela
de turnos de revezamento (ocorrida em abril),
o cálculo da folha de
pagamento vinha sendo
feito de forma incorreta

e, por isso, os funcionários estavam recebendo
remuneração maior do
que deveriam. Segundo
ele, o suposto problema
teria sido notado recentemente. Resultado: de
acordo com a empresa,
a queda no valor recebido está certa.
Conforme nossa assessoria jurídica, a Leili
não poderia ter feito a
mudança.
O Sindmon-Metal
está analisando o caso
e dará retorno aos
companheiros, que não
podem ficar no prejuízo.

Mais da Leili
O Sindmon-Metal reuniu-se com a Leili no último
dia 2 para resolver pendências do acordo salarial de
2012. No encontro, ficou acertado o seguinte:
1 – Enquadramento: faixas de eletricistas passam
a ser TRÊS (1, 3 e 5) em vez das 5 atuais. Com a mudança, 10 trabalhadores terão reajuste salarial agora
em julho;
2 – Plano de Saúde: será avaliada uma proposta,
para implantação em 1º de agosto;
3 – PLR (que deveria ser sido negociada a partir
de março, com adiantamento em junho): empresa alega que não tem condições de negociá-la no momento.

A geladeira do chefão da ETA
Os companheiros que trabalham na ETA (Estação
de Tratamento de Água) da ArcelorMittal enfrentam
o problema do isolamento: ficam longe de tudo. A situação era amenizada pela presença de uma geladeira,

que compensava a distância em relação ao restaurante
e à cantina. Mas o chefão do lugar retirou a geladeira
do local, como se fosse dele. Fica o aviso: RESPEITO
e DIREITO não podem ser só palavras.
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