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Assembleia: Turnos de Revezamento da ArcelorMittal
- Quinta-feira, dia 26 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade convoca os trabalhadores da ARCELORMITTAL MONLEVADE, sócios e não sócios do sindicato, QUE TRABALHAM EM TURNOS DE REVEZAMENTO, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a se realizar no dia 26.09.2013, 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) Informação sobre andamento das negociações com a ArcelorMittal sobre a Tabela de Turnos de Revezamento e
deliberações sobre medidas a serem adotadas, inclusive ações em conformidade com o artigo 4º da Lei 7.783/89;
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, 24 de setembro de 2013
Luiz Carlos da Silva - Presidente

ArcelorMittal cria obstáculos e dificulta acordo sobre turnos de revezamento
Depois de ver recusada pela ArcelorMittal a proposta de tabela de revezamento com 4 letras e 8 subturmas, defendida pelos trabalhadores em assembleia, o
Sindicato, na busca de solução para o impasse, recorreu
à mediação da Superintendência Regional do Trabalho
e Emprego (SRTE).
No encontro na SRTE, dia 18, foi construída nova
proposta, com escalas de 6x1, 3x3x3 e 3x3x2, que o
Sindmon-Metal considerou admissível com as seguintes condições adicionais: concessão de abono de
R$4.500,00; proibição de horas extras nos quatro últimos dias da escala 6×1; concessão de 10 folgas adicionais no período de dois anos; aplicação dessa tabela
em caráter experimental por seis meses, para, só então,
ser confirmada ou recusada. Outra opção seria manter

a atual, mas também com eses mesmos itens condicionantes.
A ArcelorMittal e Sindicato voltaram à mesa de negociação. Houve reunião da empresa com nossa diretoria na sexta-feira, 20, sem posicionamento claro dos patrões. A resposta da ArcelorMittal veio nesta terça (24):
não aceita condições reivindicadas.
Se é esta a resposta da empresa, então a proposta
aprovada pelos trabalhadores em assembleia precisa
voltar à mesa: 4 letras com 8 subturmas.
Não dá para aceitar imposições. Por isso, é fundamental que os trabalhadores marquem presença na assembleia da quinta-feira e deem o recado de mobilização
da categoria.

Participe! Opine! Decida!

Zé Marreta

Sindmon-Metal

CONTRA A REGULARIZAÇÃO PREDATÓRIA
DA TERCEIRIZAÇÃO!
Acompanhe o assunto
em nosso site!

ABUSOS NA GR
Companheiros da GR,
empresa responsável pela
administração do restaurante da Usina de Monlevade, têm sofrido com
péssimas condições de
trabalho e posturas abusivas de chefias.
As obras do terceiro
laminador aumentaram o
número de trabalhadores
na usina e, consequente,
a demanda no restaurante. A consequência foi
sobrecarga para os companheiros da GR, com
um adicional: XINGAMENTO.
A ArcelorMittal precisa tomar providências.

HARSCO E GRUPO 19: aprovada a pauta
de reivindicações, agora é hora ir à luta
Os trabalhadores da
Harsco aprovaram, em
assembleia no último dia
19, a pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2013.
Além de manutenção
de conquistas, os principais itens são aumento
salarial de 14,34% (correspondente à reposição
da inflação de 5,87%
mais ganho real de 8%);
abono de R$ 1.200,00;
salário de ingresso de R$
1.006,00; prosseguimento
do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS);
alteração da cláusula do

quinquênio.
Este é o primeiro
passo. Os próximos são
os que, historicamente,
marcam os momentos
vitoriosos dos trabalhadores e do sindicalismo:
determinação e coragem
na defesa de nossos direitos.
Não se pode deixar de
lembrar que, em 2012, a
disposição de companheiros para paralisar
atividades foi fundamental para, entre outras conquistas, levar a empresa a
tomar atitude e dar início
à implantação do PCCS.

BANPOPE: BANCO POPULAR DO
EMPREENDEDOR - 3851-4999

Contra a precarização
No grupo 19, a pauta,
aprovada na assembleia
da terça-feira (24) inclui,
além do aumento salarial de 14,34%, questões
muito importantes como
implantação de Plano de
Saúde, antiga reivindicação que tem sido respondida pelos patrões com
continuadas promessas.
A questão da saúde é
mais um aspecto fundamental na luta por melhores condições para os
trabalhadores no grupo
19, onde a precarização
do trabalho, lamentavelmente, domina muitas
empresas.

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