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Acidentes e doenças na Laminação
EM 10 MESES, FORAM QUASE 10 CASOS DE AVC, A MAIORIA NO TL2
Nos últimos dias,
ocorreram dois acidentes
na ArcelorMittal Monlevade, um deles com
alta gravidade. As duas
ocorrências foram no
TL2 e tornam ainda mais
preocupante o cenário
na área de laminação da
Usina, onde, só este ano,
já houve 9 casos de Acidente Vascular Cerebral
(AVC).
Não deixa de ser sintomático que, desses casos, 20% foram no TL1 e
o restante no TL2, local
onde tem havido maior
número de aposentadorias

sem novas contratações
para o setor, o que resulta
em sobrecarga de trabalho
e pressão por resultados
para aqueles que permanecem em atividade.
Atualmente, já passa
de 130 a quantidade de
companheiros aposentados por invalidez na ArcelorMittal Monlevade.
A empresa não pode
mais fingir que não enxerga o problema. É preciso oferecer condições
adequadas de trabalho,
para que os funcionários
não paguem com a saúde
e, às vezes, até a vida.

TURNOS

É justificada a ansiedade dos companheiros que,
incomodados há mais de 2 anos com uma tabela de revezamento que compromete sua vida familiar e social,
clamam por mudança e até questionam a prorrogação
do atual modelo por seis meses. Mas não vamos esperar
por uma solução todo esse tempo. Há mais uma reunião
no próximo dia 30, às 15 horas e, logo depois, faremos
avaliação junto à categoria, para deliberações.
UM LEMBRETE: o acordo que prorrogou a tabela por seis meses prevê quatro dias de folgas extras,
remuneradas. O trabalhador que reivindicá-las, caso
não seja atendido por sua supervisão, deve procurar o
Sindicato, porque a empresa tem que respeitar o que foi
acordado.

HARSCO:
Só em novembro
Somente em 6 de
novembro acontece a
primeira reunião com a
Harsco para discutir a
pauta da campanha salarial. Como já é tradição, a
empresa deixa em segundo plano a discussão dos
direitos do trabalhador.
Mas é bom lembrar
que, além do Acordo Coletivo 2013/2014, ficaram
algumas pendências do
Plano de Cargos e Salários.
O Sindicato está atento às
manobras dos patrões e
conta com a mobilização
dos trabalhadores.

ArcelorMittal
CAMPANHA
SALARIAL - Na reunião desta
quinta-feira (24), foram
acertadas as cláusulas sociais. Na próxima, no dia
31, às 15h, serão discutidos os itens financeiros.

14,34%
GRUPO 19
Primeira reunião de
negocição entre o Sindmon-Metal e o Sime
(sindicato patronal) foi
agendada para a segundafeira, dia 28. Apesar de
os patrões terem enrolado e atrasado o início das
discussões da Convenção
Coletiva, a categoria não
pode deixar que eles ditem as regras.
Fique atento às convocações para assembleia!
Mobilização total!
PLR - Antecipação em 12
de novembro, no valor de
1,4 salário. Para novatos,
cálculo será proporcional. Por exemplo: quem
entrou em maio e ganha
menos do que o piso (R$
2.300,00) receberá R$
2.146,00 (8/12 avos).

Zé Marreta

Sindmon-Metal

Sindmon-Metal move ação por perdas de FGTS
O Sindicato moveu ação judicial por perdas no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no período de janeiro de 1999 até a data atual.
A questão é que os trabalhadores ficaram prejudicados nos períodos em que a Taxa Referencial (TR),
utilizada para corrigir as contas do FGTS, ficou abaixo
do índice da inflação.
A ação coletiva, protocolada no Tribunal Regional
Federal (TRF) na quarta-feira (23), contempla todos os
trabalhadores da ativa e aposentados representados por
nosso Sindicato, sócios e não sócios. O número do pro-

cesso é 6369-92.2013.4.01.38-14.
Quanto aos trabalhadores que não são de nossa base
e têm nos procurado, a assessoria jurídica do SindmonMetal está avaliando uma forma de atendê-los, já que,
nesse caso, a ação teria que ser individual. Oportunamente, informaremos sobre a alternativa encontrada
para essa situação.

(LEIA SOBRE OUTROS PROCESSOS NA
COLUNA “INFORME JURÍDICO”

Informe Jurídico
1) PROCESSOS DA “MEIA HORA” (ARCELORMITTAL)
A) nº 746-2005-064 - O pagamento dos valores incontroversos (isto é, calculados pela própria empresa),
iniciado no último dia 15, está terminando.
Esse processo SERÁ AINDA ENCAMINHADO pela Justiça à perícia contábil para apuração dos valores
realmente devidos, quando serão verificados também os casos de alguns trabalhadores que estão na relação
processual e não constam no cálculo da Arcelor.
Obs.: esse processo é de fato de “meia hora” (foram pagos 30 minutos de intervalo de repouso e alimentação
não cumprido);
B) nº 312-2006-064 - Valores incontroversos foram pagos em julho. Em 13 de setembro, o processo foi encaminhado para perícia contábil, em razão de divergências entre os cálculos da empresa e os do Sindicato. O
perito irá apurar os valor corretos e também avaliar a relação dos beneficiados, já que a ArcelorMittal deixou
de fora do pagamento do processo várias pessoas que trabalharam no período de 23/04/2001 a 30/09/2003 e/
ou 01/10/2005 a 27/02/2007. e que procuraram o Sindicato até o dia 15 de julho deste ano.
C) nº 1157-2009-102 - Esse processo é para transformar o cálculo do processo 746 para 1 hora, já que, como
descrito acima, nele a Justiça deferiu o pagamento de apenas meia hora. A ação teve sentença favorável em
primeira instância, a empresa recorreu em instância superior, e o processo ainda tramita.

2) PROCESSO DA 7º E 8ª HORAS (HARSCO)
Nº 939-2010-064 - Refere-se à cobrança da 7ª e 8ª horas extras da Harsco com a devida remuneração, para
quem trabalhou na empresa, em sistema de turnos de revezamento, no período de 16 de julho de 2005 até o
momento atual. O processo está com a perícia contábil.
Destacamos que, por enquanto, a execução é provisória, para antecipar o processo, e há recurso da Harsco no
Tribunal Superior do Trabalho (TST). Assim que houver sentença final no TST, o pagamento será imediato.
Lembramos que esse tipo de execução ocorreu também no caso da “Meia Hora” da ArcelorMittal e foi bom
o andamento. É só aguardar sem ansiedade.
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