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Leili fecha as portas ArcelorMittal oferece
Empresa, sob alegação de problemas financeiros, suspendeu contrato com a ArcelorMittal e encerrou atividades; é segundo
caso entre empreiteiras este ano
A Leili Eletro Refrigeração, que prestava serviços
à ArcelorMittal há 30 nos, informou ao Sindicato na
manhã da segunda-feira (18) que decidiu encerrar suas
atividades, em razão de “dificuldades financeiras”. A
informação foi confirmada pela gerência da Usina de
Monlevade.
A empreiteira, com sede no município e um total
de 114 trabalhadores, irá fechar também a unidade que
mantém em Mariana.
Segundo a diretoria da Leili, seus funcionários deverão ser absorvidos pela Manserv, que atua na cidade
desde 2012.
Este é o segundo caso, este ano, de empreiteira que
suspende contrato com a ArcelorMittal. No último dia
12, foi vez da Qualictec, que tinha 12 funcionários e 27
anos de operação. No ano passado, o mesmo ocorreu
com a Contepe e a Acqua RPS.

apenas abono

ARCELORMITTAL - A empresa propõe, além de reajuste salarial pelo índice de inflação do período (5,69%),
apenas abono de R$ 800,00, pago em duas parcelas.
Essa foi a proposta patronal apresentada na reunião da
última quinta-feira (14).
Os patrões não se dispõem a discutir questões como
cesta mensal nem mesmo Plano de Cargos e Salários.
Próxima reunião: não definida até o fechamento
desta edição do ZÉ MARRETA.

Precarização
Vários empresários que prestam serviço à ArcelorMittal têm reclamado de mudanças nas imposições
contratuais da siderúrgica, que exige cortes de custos e
dificulta pagamentos pelas atividades prestadas.
Como resultado dessa política, tem havido fechamento de empresas com longo histórico de atuação na
cidade, e os trabalhadores de seus quadros de pessoal
acabam se tornando funcionários de outras empreiteiras que, para garantir o contrato com a ArcelorMittal,
praticam salários baixíssimos. A consequência tem sido
precarização das condições de trabalho.
Desde 2009, a siderúrgica vem apostando em planos de redução de pessoal próprio e também do número
de prestadoras de serviço à Usina.

GRUPO 19 - O Sime (sindicato patronal do Grupo 19)
acertou somente cláusulas sociais na reunião de quintafeira (14). Próxima reunião: 22/11, 8 horas.

Assembleia
Tão logo tenha todas as informações, o SindmonMetal irá realizar assembleia com os trabalhadores da
Leili, para tratar dos interesses dos companheiros.

DUPLICAÇÃO DA USINA JÁ!

O RECADO É ESTE: MOBILIZAÇÃO!

ALGUM AVANÇO NA
HARSCO - No segundo

encontro de negociação
entre o Sindmon-Metal e
a Harsco, na tarde de segunda (18), algum avanço
começou a se desenhar.
A empresa, embora tenha
falado em se resumir ao

INPC para reajuste dos
salários mais abono de
R$ 480,00, acenou com
a possibilidade de índices
mais altos para o piso salarial e cesta-alimentação.
Há muito mais a avançar.
MOBILIZAÇÃO JÁ!
Próxima reunião: 28/11.

Compromisso com o município.
Acompanhar sem ingenuidade.

Zé Marreta

Sindmon-Metal

Solução para tabela de revezamento
precisa chegar até o final do mês
A ArcelorMittal informou, em reunião na
quinta-feira (14), que
aceita negociar a tabela
de seis dias (veja detalhes
adiante), aprovada pelos
trabalhadores em assembleia realizada na terça
(12) mas propõe abono
de R$ 500,00, em duas
parcelas.
Nova reunião será
ainda agendada, mas a
categoria
estabeleceu
o dia 30 de novembro
como prazo máximo para
negociação.
No dia 12, os trabalhadores aprovaram, por
131 votos contra 55, que
o Sindicato retomasse a
proposta formulada por
mediação da Superintendência Regional do Trabalho no dia 18 de setembro. Eis alguns de seus
termos: Tabela com escalas 6×1, 3x3x3 e 3x3x2
(seis dias de horário de
7h às 15h e folga de 48h;
em seguida, 3 dias de 15h
às 23h; outros 3 de 23h às
7h e folga de 80h; depois:

3 dias de 15h às 23h; 3
de 23h às 7h e folga de
48h);
- Proibição de horas
extras nos quatro últimos
dias da escala 6×1;
- Essa tabela seria
aplicada em caráter experimental por seis meses, com compromisso
de definição, dentro deste
prazo, por mantê-la ou
alterá-la ;
- Abono de R$
4.500,00

20/11

ACOMPANHE! Mobilização sempre!
Precisamos lutar pelo
objetivo de ter uma tabela que, atendendo às metas de produção, respeite
o direito do trabalhador
ao convívio familiar e
social, à segura, à saúde.
BANPOPE:
BANCO POPULAR
DO
EMPREENDEDOR
Seu caminho
para a autonomia

3851-4999

Trabalhadores negros no Brasil têm renda em
média 36,11% menor do que não negros. É o que
demonstra o estudo “Os Negros no Mercado de Trabalho”, divulgado pelo Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese)
no último dia 13.
A pesquisa mostra que ainda faltam oportunidades, e a população negra se concentra em ocupações
de menor prestígio e valorização.

CLINIMON - 3851-5362 A clínica do Sindmon-Metal
para atendimento à saude
Sem anuidade, sem mensalidade
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