João Monlevade (MG), SEGUNDA-feira, 7 de OUTUBRO de 2013

Fundado em 07/09/1951

- EDIÇÃO 1275 -

Processo nº 746 (“Meia Hora”): convocação
O Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade (Sindmon-Metal) convoca os trabalhadores da
ArcelorMittal Monlevade que trabalharam em sistema de revezamento no período de 1º de outubro
de 2003 a 30 de setembro de 2005 – representados no processo de nº 746-2005-064 (“Meia Hora”)
– para REUNIÃO a se realizar no dia 9 de outubro de 2013 (quarta-feira), em dois
turnos, sendo o primeiro às 8 horas e o segundo às 16 horas para tratar da forma de pagamento dos valores reconhecidos pela empresa, definindo critérios e escalonamento.

João Monlevade, 07 de outubro de 2013
Luiz Carlos da Silva - Presidente
- Leia matéria em nosso site: http://www.sindmonmetal.com.br Confira abaixo detalhes sobre os diferentes processos “da Meia Hora”:

4 1) Nº 746-2005 - ESTÃO SENDO PAGOS AGORA OS VALORES RECONHECIDOS PELA EMPRESA

- Foi movido em 2005 e é referente ao período de 1º de outubro de 2003 a 30 de setembro de 2005;
- Nesta ação, o entendimento da Justiça é de que a cobrança deve corresponder a 30 minutos, pagos com remuneração de “extras”;
- Neste início de outubro, foram pagos os valores calculados pela empresa, totalizando R$ 1,5 milhão, para 870
trabalhadores, com valor individual médio de R$ 1.500,00;
- Há divergências entre os cálculos da empresa e os do Sindicato. Será realizada perícia contábil, por determinação
judicial, podendo resultar em mais valores a serem pagos aos trabalhadores.
2) Nº 312-2006 - FORAM PAGOS EM JULHO OS VALORES RECONHECIDOS PELA EMPRESA
- Movido em 2006 e refere-se ao período de 23 de março de 2001 a 30 de setembro de2003 e 1º de outubro de 2005
a 27 de fevereiro de 2007;
- A cobrança é de 1 hora extra, por não cumprimento integral do intervalo de repouso e alimento previsto em lei;
- Em julho, foram pagas as quantias calculadas pela ArcelorMittal, num total de cerca de R$ 7 milhões, beneficiando 942 trabalhadores, em valores médios de R$ 7 mil;
- Há perícia contábil em andamento.
3) Existe um terceiro processo, de nº 01157-2009, em tramitação, pedindo que sejam considerados mais 30 minutos no processo 746 (o de 2005).
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DOCUMENTOS - Para agilizar o pagamento aos contemplados no processo, pedimos que procu-

rem o Sindicato DESDE JÁ com os seguintes documentos e informações: CPF, carteira de identidade, comprovante de endereço, e, se for cliente da Caixa Econômica, os dados bancários

Zé Marreta

Negociação dos turnos
tem continuidade na terça
O Sindicato e a ArcelorMittal reunem-se na terçafeira (8), para dar continuidade à negociação da tabela
de turnos de revezamento.
Conforme informamos aos trabalhadores, ao ser
celebrado, no último dia 30, acordo que prorrogou a
validade da tabela atual, reiteramos a necessidade de
buscar, o mais rápido possível, um novo modelo.
VALE REPETIR: Caso não haja avanços nas negociações, voltaremos a convocar os trabalhadores para
mobilização.

PAUTA - Haverá reunião entre Sindicato e ArcelorMittal na quarta-feira (9) para dar início à negociação
das reivindicações para o Acordo Coletivo 2013/2014.
Os principais itens são: aumento salarial de 14,34 %
(sendo 5,87% referentes à reposição da inflação e 8%
de ganho 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.

Sindmon-Metal

Sindmon-Metal e outras entidades sindicais
preparam estudos sobre revezamento
Diretores e assessoria júrídica do Sindicato dos
Metalúrgicos de João Monlevade (Sindmon-Metal)
participaram na quinta-feira da semana passada (3), na
sede da entidade, de um encontro com representantes da
Federação Estadual dos Metalúrgicos de Minas Gerais
(FEM/CUT), Central Única dos Trabalhadores – Minas Gerais (CUT/MG) e Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
O objetivo foi estudar a possibilidade de realização de
um seminário sobre sistemas de turnos de revezamento.
Segundo o representante do Dieese, Fernando
Duarte, a entidade já está se articulando junto a outras instituições, inclusive o Ministério Público, para
organizar uma série de estudos e palestras sobre aspectos trabalhistas, sociais e jurídicos desse tema.
No encontro foram comentados problemas e
reivindicações de metalúrgicos que trabalham em
sistema de revezamento, como em João Monlevade, onde o Sindicato e a ArcelorMittal discutem
mudança da tabela de turnos atualmente em vigor.

PRECARIEDADE
Trabalhadores da Azimute Brasil reclamam das péssimas condições de trabalho: além de faltar EPI, funcionários são submetidos a desvio de função. Mais
ainda: há excesso de horas extras, que não são remuneradas. RESPEITO JÁ!

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

Sem anuidade, sem mensalidade

DUPLICAÇÃO DA USINA JÁ!

Compromisso com o município. Acompanhar sem ingenuidade.
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