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Acordo dos turnos prevê seis dias de
folga durante vigência da tabela
Chefias precisam respeitar direito do trabalhador e parar com
a política do “isso ainda será discutido com o Sindicato”
No Acordo da nova tabela de
revezamento, implantada no último dia 4, ficou acertado o seguinte:
“serão concedidos 6 (seis) dias de
folgas extras, como forma de compensar possíveis folgas não gozadas durante a vigência do acordo
de turnos que teve validade por seis
meses”.
A referência ao “acordo de
turnos que teve validade por seis
meses” busca resolver o que acon-

teceu durante o período de prorrogação da tabela anterior: estavam
previstos 4 (quatro) dias de folga,
mas muitos supervisores e gerentes
não as respeitaram, alegando que o
assunto ainda precisava ser discutido com o Sindicato.
VALE REPETIR E FRISAR:
agora, o direito do trabalhador de
turnos é de seis dias de folga ao longo da vigência da tabela (parágrafos 8º e 9º do Acordo). Além disso,

nos últimos quatro dias do turno de
7h às 15h, não poderá haver cursos
e horas extras.
Importantíssimo também é que
o parágrafo 10º prevê GARANTIA
DE EMPREGO OU SALÁRIO
pelo prazo de 90 dias a partir de 1º
de março de 2014.
Já está conversado. Acordo assinado pelo Sindicato e pela ArcelorMittal.

NOTA: COISAS INDIGESTAS
Duas lamentáveis ocorrências no restaurante
industrial da Usina de Monlevade no espaço de uma
semana: no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, no
horário do jantar, foi encontrado, entre os melões, um

fragmento de luva de aço utilizada para cortar carne.
Na terça-feira seguinte, 04 de março, na hora do almoço, foi a vez de um parafuso ser encontrado no feijão
tropeiro. Esse tipo de acontecimento NÃO DESCE.

CASO LEILI - Audiência do último dia 25 foi apenas para manifestações das partes envolvidas. Justiça
irá proferir sentença no próximo dia 11. Tão logo tomemos conhecimento da decisão, a divulgaremos.

PROCESSOS JUDICIAIS
ArcelorMittal - Nº 312-2006-064 (1 hora de repouso e alimentação) / Nº 746-2010-064 (1/2 hora ...) - Ambos
(popularizados como “Processo da Meia Hora”) estão ainda em poder do perito para realização de cálculos e verificação de casos de trabalhadores que, apesar de trabalharem em turnos nos períodos abrangidos por essas ações,
não foram considerados pela ArcelorMittal no levantamento dos funcionários afetados pela irregularidade na concessão do horário de repouso/alimentação.
Harsco - Nº 939-2010 - 074 (7ª e 8ª horas extras pagas de forma equivocada) - já transitado em julgado no TST
(portanto, não cabe recurso) - em poder do perito para conclusão de cálculos em caráter definitivo.
Outros processos em tramitação - atualizaremos no próximo boletim.

Zé Marreta

Sindmon-Metal

Eleição da nova diretoria do Sindicato será nos dias 11 e 12
de março (terça e quarta-feira da próxima semana)
O Sindicato dos Metalúrgicos (Sindmon-Metal) realiza nos dias 11 e 12 de março a eleição de sua nova
diretoria, para o gestão 2014-2017. Uma única chapa
participa do pleito, tendo para a presidência Otacílio
das Neves Coelho (atualmente, suplente de executiva
da entidade).
Integram a diretoria executiva também Marcelo de
Oliveira Carvalho, para vice-presidente; Marco Antônio
da Silva, secretário-geral; José Quirino dos Santos, secretário de Administração e Finanças. Joselito Marques

Abrantes, secretário social e de saúde; Wilson Carlos
Dias (Lustroso), secretário de Divulgação e Imprensa;
e Juscelino de Moura Gomes, secretário de Formação.
Completam a chapa outros 27 nomes, entre suplentes
da diretoria (entre eles, o atual presidente, Luiz Carlos
da Silva, Beiço), Conselho fiscal e Conselho de Aposentados.
Podem e devem votar todos os associados (aposentados e da ativa).
A posse dos novos diretores será em 1º de maio.

LOCAIS DE VOTAÇÃO

De 6 às 18 horas, nos dias 11 e 12:
Sede atual do Sindicato (ao lado da Policlínica) | Zebrão | Associação dos Aposentados, no Baú |
Centros Comunitários dos bairros Loanda, Cruzeiro Celeste, Satélite (Redondo), Lourdes, República e Santa Cruz
| Clube Recreativo da Vila Tanque | Secretaria Paroquial do Cruzeiro Celeste |
Em frente ao antigo Posto Gentil, no bairro Santa Bárbara | Em frente ao posto médico do bairro Industrial |
Secretaria Paroquial de Bela Vista de Minas

- Urnas intinerantes (um só dia em cada local):

Centro Comunitário do bairro Rosário - 12/03, de 8 às 11 horas |
Antiga sede do Sindicato, próxima ao Rampas - 11/03, de 8 às 11 horas
Antiga sede (azul) do Sindicato, na rua Paraúna - 11/03, de 12 às 18 horas

E nas cidades:

São Domingos do Prata - 11/03, de 8 às 11 horas | Nova Era - 11/03, de 12 às 18 horas
Rio Piracicaba - 12/03, de 8 às 11 horas
DECLARAÇÃO GRATUITA DE IRRF

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Associados do Sindicato e seus dependentes diretos
contam com serviço gratuito de declaração (original)
de IRRF na Fênix Contabilidade (no prédio da Rádio
Alternativa, sala 606 - 3851-2149).
Este ano, precisa declarar IR quem teve rendimento
anual tributável acima de R$ 25.661,70 em 2013.
ATENÇÃO: A gratuidade contempla apenas associados e seus dependentes diretos, como dito acima. Serviços e informações para terceiros que não se encaixem
nessa condição serão cobrados. Declaração retificadora
também tem custo.
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