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PLR ArcelorMittal 2013
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 19.09.2013, quinta-feira, 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) Apreciação de proposta de PLR ArcelorMittal 2013 e deliberações sobre medidas a serem adotadas;
c) Palavra franca sobre os assuntos relacionados com o objetivo da assembleia;
d) Redação, leitura, discussão e aprovação da ATA da assembléia ora convocada;
e) Encerramento
João Monlevade, 17 de setembro de 2013
Luiz Carlos da Silva - Presidente

Campanha Salarial 2013 Harsco
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade convoca todos os trabalhadore da HARSCO, sócios e não sócios do sindicato, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a se realizar no dia
20.09.2013, sexta-feira, 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 16:30 horas, em primeira convocação, e às 17:00 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) Discussão, elaboração e aprovação da Pauta de Reivindicação para renovação do Acordo Coletivo 2013/2014;
c) Autorização à diretoria do Sindicato para celebrar Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva direta ou indiretamente com a empresa e/ou entidades patronais e, se for o caso, indicar o árbitro, mediador ou instaurar os competentes Dissídios Coletivos, podendo, no decorrer das negociações, alterar a pauta com exclusão, inclusão ou
modificação de reivindicações;
d) Palavra franca sobre os assuntos relacionados com o objetivo da assembleia;
e) Redação, leitura, discussão e aprovação da ATA da assembléia ora convocada;
f) Encerramento
João Monlevade, 17 de setembro de 2013
Luiz Carlos da Silva - Presidente
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Hora de mobilização para a

Campanha Salarial 2013
A Campanha Salarial
2013 começa a dar seus
primeiros passos e, desde o início, é necessário
ter determinação. União
também.
No último dia 12, assembleia dos trabalhadores da ArcelorMittal
aprovou a pauta de reivindicações. Entre os principais pontos estão: reajuste
salarial de 14,34 % (sendo
5,87% referentes à reposição da inflação e 8% de
aumento real); Abono de
R$ 3.000,00; Vale-cesta
mensal de R$ 350,00;
Salário de ingresso de R$
1.850,00; Enquadramento salarial no máximo em
2 anos; Direito à Abeb
para aposentados e demitidos.
Não podemos deixar

de considerar que a própria empresa fez alarde
em torno do anúncio de
investimentos no Brasil,
demonstrando aposta no
momento econômico do
país. Então, valorização
dos trabalhadores, com
concessão de ganho real
e benefícios, é fundamental. Que não se repita
a política de falta de diálogo que marcou a negociação da campanha salarial em 2012.
HARSCO
Agora, na sexta-feira
(20), é a vez de os companheiros da Harsco discutirem a pauta de reivindicações.
O recado é o mesmo:
determinação, união, mobilização!

Sobrecarga de trabalho faz trabalhadores
até faltarem a consultas médicas
Relatório da Abeb mostra que está muito alto o número de ausências não justificadas de trabalhadores da
ArcelorMittal a consultas médicas. Só no mês de agosto,
passaram de 90.
A conclusão da própria empresa é que o cansaço decorrente do trabalho tem sido a principal razão para que
os trabalhadores não compareçam aos consultórios conforme agendado. É hora, portanto, de pôr fim à jornada
excessiva que prejudica os funcionários.
CLINIMIN - Centro Clínico do Trabalhador
Sem anuidade, sem mensalidade - 3851-5362

TURNOS

Na sexta-feira (13), o Sindicato reuniu-se com a ArcelorMittal para apresentar o resultado da assembleia
do dia anterior, em que foi defendida a proposta de tabela com 4 letras e 8 subturmas (já utilizada na Usina
até 2011). A empresa, porém, não a aceitou e não houve
qualquer avanço.
Na quarta (18), às 8h, acontece reunião de mediação
na Superintendência Regional do Trabalho, em BH, na
busca de uma solução para o impasse.

Quarta-feira, CUT tem mais uma batalha
decisiva contra o PL da terceirização
A CUT tem mais uma etapa decisiva na luta contra
o PL 4330 na quarta-feira (18), data em que será realizada a audiência pública sobre o projeto de lei que
amplia a já nociva terceirização da mão de obra no Brasil. Na Comissão Geral, nome oficial da audiência, representantes dos trabalhadores, empresas e instituições
do Direito, como o Ministério Público, vão expor aos
parlamentares e defender suas opiniões sobre o projeto.
Será ás 10h, no Plenário da Câmara dos Deputados, em
Brasília.
A manifestação terá cutistas de todo o País, além do
apoio e participação de instituições nacionais e internacionais, como a OIT (Organização Internacional do
Trabalho).
Caso seja aprovado como está, o PL 4330 ampliará
ainda mais as condições precárias de trabalho e colocará em risco todos os contratados com carteira assinada – mais de 45 milhões no País -, porque libera a
terceirização completa e sem limites pelas empresas,
em qualquer setor (CUT Nacional).

DUPLICAÇÃO DA USINA JÁ!
Compromisso com o município.
Acompanhar sem ingenuidade.
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