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Trabalhador vai manifestar sua voz
- Acordo Coletivo e Turnos de Revezamento -

ASSEMBLEIA NA QUINTA-FEIRA (20)
- 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, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a se realizar no dia 20.02.2014, 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) Apreciar proposta de conciliação, referente ao Acordo Coletivo 2013-2014 e Tabela de Turnos
de Revezamento, formulada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em reunião na
segunda-feira (17/02);
c) Deliberação sobre medidas a serem adotadas, inclusive ações em conformidade com o artigo 4º da
Lei 7.783/89;
d) Palavra franca;
e) Leitura, discussão e aprovação da ATA da assembléia ora convocada;
f) Encerramento
João Monlevade, 17 de fevereiro de 2014
Luiz Carlos da Silva - Presidente
Na quarta reunião de mediação
entre ArcelorMittal e Sindicato, na
segunda-feira (17), a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) apresentou uma proposta
de conciliação referente ao Acordo
Coletivo 2013-2014 e à Tabela de
Revezamento.
É uma tentativa de resolver o impasse entre as partes, que precisam

avaliar a proposta e se posicionar.
Os trabalhadores não mais suportam a postura intransigente da
ArcelorMittal que, apesar de ter
tomado a iniciativa de recorrer à
SRTE, manteve-se irredutível até o
momento.
Agora, a categoria vai se posicionar. A empresa também. E não
há como continuar “conversando”

sem parar.

Todo mundo na assembleia!

Zé Marreta

Sindmon-Metal

Caso Leili

No próximo dia 25, às 8h35, acontece a segunda audiência do processo movido pelo Sindmon-Metal contra a Leili – e ArcelorMittal (esta, como responsável
solidária) – relativa aos débitos trabalhistas da rescisão do contrato de trabalho
dos companheiros.
Como já é sabido, na audiência anterior (em 22 de janeiro), houve liberação
do saque do FGTS, situação já regularizada.
Agora, estão em questão todas as demais verbas rescisórias (reajuste conforme Convenção Coletiva 2013/2014, PLR, aviso prévio, férias, adicional de 1/3
de férias, retorno de férias, todas com as devidas médias de horas extras, adicionais de turno e noturno e periculosidade (para quem já recebe esses adicionais).
Por enquanto, ainda não se sabe quando essas verbas serão pagas, porque
se trata de processo judicial, cuja duração não há como prever, e todas as partes
envolvidas (Sindicato e empresa) podem se manifestar.
Em nosso site - http://www.sindmonmetal.com.br -, é possível
acompanhar o assunto (processo nº 004.2014.064), por meio do link
“Leili”, do lado esquerdo da página principal.

MANSERV - Trabalhadores da Leili admitidos pela Manserv não têm rece-

bido periculosidade e adicionais de turno, dentre outras conquistas garantidas
há anos no emprego anterior. A conversa dos patrões, quando do encerramento
das atividades da Leili, era outra. Manifestem-se, companheiros! Relatem os
problemas ao Sindmon-Metal para que possamos tomar providências.
Obs.: Confiram, abaixo, nota sobre Manserv e Brunauer!

AÇÃO CONTRA MANSERV E BRUNAUER - O Sindicato moveu ação

judicial contra essas empresas por terceirização ilegal. Motivo: ao admitirem trabalhadores da Contepe e Leili, mudaram esses companheiros de base sindical, não
respeitaram a Convenção Coletiva do G19 e não atenderam a determinação do Ministério Público do Trabalho para regulizarem essa situação.

LIMPEZA É FUNDAMENTAL - Na Usina de Monlevade, na GACTO, tem

sobrado sujeira nas cabines das máquinas CM3. Os companheiros que atuam no local
sofrem com a situação, mas a empresa não demonstra enxergar o problema. Limpeza
é imprescindível para a saúde! Providências já!

TRANSPE - Motoristas da Transpe, apesar da alta qualificação exigida, recebem
salários baixíssimos, menores até do que os de outras funções com menor nível de
exigência em outras empreiteiras que prestam serviço à ArcelorMittal. Outro problema é que os trabalhadores ficam expostos a riscos de acidentes nas proximidades da
Aciaria e não recebem periculosidade nem insalubridade.

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

MILPLAN E
MASCARENHAS
Conforme já relatamos em edição anterior
do ZÉ MARRETA,
companheiros da Milplan e Mascarenhas, com
longo tempo de serviço,
reclamaram ao SindmonMetal que não receberam
o reajuste da Convenção
Coletiva e enfrentam
muitos outros problemas.
Entre as irregularidades relatadas, está a prática de banco de horas sem
que tenha havido acordo
sindical e a não aceitação de atestados médicos.
Além disso, trabalhadores que vieram de outros
Estados precisam trabalhar até 8 sábados consecutivos para ter direito a
visitar os familiares e ainda são discriminados em
relação aos colegas locais
quanto a salário e benefícios com cartão alimentação e café da manhã.
O
Sindmon-Metal
procurou o responsável
pela Milplan em Monlevade, que ficou de repassar as reclamações à
matriz, em BH. Quanto à
Mascarenhas, o Sindicato
da Construção Civil informou que tomaria providências.

A empresa não respeita seus direitos?
Você pode ligar para o
DISQUE-DENÚNCIA:
0800 283 2985
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