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TURNOS DE REVEZAMENTO
Sindicato e ArcelorMittal agendam reuniões entre
assessorias técnicas em busca de modelo satisfatório

Foi realizada na quinta-feira (29), em Belo Horizonte, a terceira reunião
entre Sindicato e ArcelorMittal para discutir os turnos de revezamento.
Ao longo de dois anos
da tabela atual (com vigência até 30 de setembro), o
que se viu foi insatisfação
do pessoal, estresse, doenças e comprometimento
do convício familiar e social.
No esforço para buscar
um modelo de revezamento melhor, o Sindmon-Metal vem sendo assessorado
por técnico do Dieese que

acompanha nosso Sindicato nessa demanda há anos.
Ele esteve presente na reunião de ontem, que contou
também com participação
de um consultor contratado pela ArcelorMittal.
Empresa e Sindicato
acertaram o seguinte:
- Reunião no dia 3 de
setembro para discutir novos modelos de tabelas,
considerando as alternativas discutidas pelos trabalhadores nas reuniões
setoriais;
- Encontro entre os
técnicos de ambas as partes no dia 9 de setembro.

CLINIMON - 3851-5362
A clínica do Sindmon-Metal
para atendimento à saude

Sem anuidade, sem mensalidade

LAMINADOR 3 - Anunciada pela Arcelor-

Mittal em junho para início ainda naquele mês,
a construção do terceiro laminador não deu o ar
de sua graça até o momento. O que se passa?

PLR

Para viabilizar um acordo, as metas financeiras continuam a ser um entrave. O Sindicato cobrou da ArcelorMittal, em reunião que aconteceu na manhã de quarta-feira
(28), uma correspondência em que a empresa garantisse
que os trabalhadores não ficariam sem PLR por causa do
Fluxo de Caixa e/ ou Ebitda. A carta chegou, mas com
conteúdo discutível, que está sob nossa análise.
O problema, como temos dito, é que o modelo da
ArcelorMittal prevê percentual de atingimento mínimo
de 80% das metas financeiras para que a PLR seja paga.
E dados de junho apontaram o Fluxo de Caixa em 70,3%
apenas.
Quanto a outro ponto de divergência, o piso salarial para cálculo, a empresa propôs estabelecê-lo em
R$ 2.300. No início das negociações, a proposta patronal era de R$ 2.155 e, depois, havia chegado a R$
2.245,00. Nossa mais recente reivindicação foi de R$
2.370.00.
Antecipação
De acordo com as projeções de alcance de metas, a
empresa informou que, caso haja acordo, a antecipação
(agendada para 12 de novembro) será de 1,4 salário do
trabalhador.
Para haver acordo, no entanto, é preciso avanço. Aí,
então, haverá apreciação em assembleia. A decisão é do
trabalhador. Acompanhe!
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Compromisso com o município. Acompanhar sem ingenuidade.

Zé Marreta

Sindmon-Metal

‘Sessão Coruja’ para melhorar
clima causa incômodo ao pessoal
A gerência da Usina de
Monlevade tem realizado
palestras para os trabalhadores sobre os resultados da siderúrgica. Essas
“conversas” são motivadas por pesquisas de clima, que mostram que o
pessoal vê a ArcelorMittal
como empresa “fria, cujo
foco é resultado e redução
de custos e não as pessoas”, conforme relatório da
siderúrgica.
Nada de errado em
tentar melhorar o relacionamento com os funcionários. Há alguns problemas, porém. Um deles é
que recomendações como
a de que os trabalhadores
não devem fazer compromissos financeiros para o
próximo ano podem guardar algo além de aparente
bom-senso: riscos para
PLR, por exemplo.
Outro detalhe, que tem
incomodado companheiros em jornada noturna,
é que essas “conversas”
chegam a se arrastar pela

LEILI

madrugada, e, às vezes, é
preciso até fazer hora extra para ouvi-las.
Trabalhadores reclamaram da situação conosco, lembrando que, com a
sobrecarga de trabalho a
que são submetidos pela
atual tabela de revezamento, esse é mais um fator de cansaço a suportar.

Olho parcialmente

vivo

Têm ocorrido furtos
em veículos nos estacionamentos do Laboratório de Análises Metalográficas e em frente ao
Zebrão. Companheiros
questionam por que, apesar das câmeras de vídeo
instaladas em posições
estratégicas, a vigilância,
nunca consegue imagens
das ocorrências.
O estranho é que as
câmeras são muito eficientes quando se trata de
flagrar supostas irregularidades de trabalhadores.

A Leili não cumpriu dois itens do acordo feito com
trabalhadores na campanha salarial do ano passado:
- discussão da PLR em junho, com antecipação em
julho;
- implantação de plano de saúde em agosto
Brevemente, vamos convocar os companheiros para
definir ações para resolver o problema.

30 de agosto

Dia Nacional de Mobilização
e Paralisação
A CUT realiza nesta sexta-feira (30), em todas as
capitais do País, um Dia Nacional de Mobilização e
Paralisação para pressionar o Congresso Nacional e
os governos Federal e Estaduais a destravar a pauta da
classe trabalhadora. Em Belo Horizonte, acontece um
grande ato público às 16 horas, na Praça Sete, no centro
da cidade.
Os itens da pauta de reivindicações que serão priorizados no ato desta sexta são:
1 – Contra o Projeto de Lei nº 4330/04, o PL da terceirização de autoria do deputado-empresário Sandro
Mabel (PMDB-GO), que retira direitos dos trabalhadores e piora muito as condições de trabalho, renda e
segurança.
2 – pelo fim do fator previdenciário
3 – pelas 40 horas semanais sem redução de salário
4 –10% do PIB para a educação;
5 –10% do orçamento da União para a saúde;
6 – transporte público e de qualidade;
7 – valorização das aposentadorias;
8 – reforma agrária; e,
9 – suspensão dos leilões do petróleo.
A manifestação de hoje dá sequência a outras mobilizações nas ruas levadas a efeito pela CUT, outras
centrais e movimentos organizados da sociedade. A
primeira deste ano aconteceu em 11
de julho, em
sintonia com
os protestos
populares iniciados no mês
anterior em
nome de um
país melhor.
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