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Sindicato celebra Dia do
Trabalhador e empossa diretoria

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO E PARTICIPE!

NOVOS DIRETORES

4ABERTA AO PÚBLICO EM GERAL
6h30 Carreata religiosa, com imagem de São José Operário. Trajeto:
sede do Sindicato dos Metalúrgicos à Igreja Santa Rita, onde será celebrada a Missa do Trabalhador;

Esta é comissão executiva da
diretoria eleita no mês passado:
Otacílio das Neves Coelho – Presidente; - Marcelo de Oliveira Carvalho – 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 Secretário de Divulgação e
Imprensa; Juscelino de Moura Gomes – Secretário de Formação.

13 às 17h Festa infantil, com brincadeiras, guloseimas, pintura facial, oficina de “trecos” (pequenos objetos) e intervenções teatrais da Cia. O Salto.
LOCAL: salão de eventos do Sindmon-Metal.
4RESTRITA A ASSOCIADOS DO SINDICATO E CONVIDADOS
19h - CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA, com benção ecumênica dos diretores pelo padre Elson, da Paróquia de Bela Vista de Minas,
e do pastor Ralf Asse, da Igreja Pentecostal Varões de Guerra. Explanação
crítica sobre os 50 anos do golpe militar de 1964, com participação de
Gildásio José Ribeiro, professor de história e diretor do sindicato Metasita,
de Timóteo. e do deputado federal Nilmário Miranda (PT-MG), vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmera dos Deputados.
Show musical do grupo Bendegó à base de clássicos da
MPB que tematizam a ditadura, em interação com o grupo de teatro Cia. do Infinito. No repertório, canções de nomes como Chico
Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Milton Nascimento, entre outros.
LOCAL: salão de eventos do Sindmon-Metal.
PARA O EVENTO NOTURNO, É NECESSÁRIO APRESENTAR CARTEIRA DE SÓCIO OU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO.

São 35 diretores no total. Confira a
relação completa em nosso site:
http://www.sindmonmetal.com.br
Sintonia com
a comunidade.
Valorização
dos associados.
Cultura, Memória, Fé!
Bem-vindos!

Zé Marreta

PLR ARCELORMITTAL 2013
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 2013
da ArcelorMittal, com base na apuração das metas de
janeiro a dezembro do ano passado, ficou em 3,18 salários. O pagamento será em 6 de maio, deduzindo-se a
antecipação de 1,4 salário que foi feita em novembro.
Lembramos que o valor antecipado em 2013 não
apresentava o reajuste salarial, em razão de ter sido feito antes do fechamento do Acordo Coletivo.
Confira o cálculo da PLR com alguns salários:
1) R$ 2.350,00 x 3,18 = R$ 7.473,00
(-) Antecipação: = R$ 3.290,00
Valor a Receber = R$ 4.183,00
2) R$ 2.542,30 x 3,18 = R$ 8.084,10
(-) Antecipação: = R$ 3.339,60
Valor a receber = R$ 4.744,50
3) R$ 2.805,86 x 3,18 = R$ 8.922,65
(-) Antecipação: = R$ 3.688,90
Valor a receber: = R$ 5.233,75
OBSERVAÇÃO:
O piso para cálculo é R$ 2.350,00. Portanto, quando o funcionário recebe menos do que esse valor, essa
é a quantia a ser multiplicada por 3,18.
ENQUADRAMENTO SALARIAL - A ArcelorMittal informou que 173 companheiros terão reajustes
neste mês de abril, em razão de enquadramento. Em
setembro, segundo a empresa, outros funcionários
também serão enquadrados.
SANKYU - A empresa, em razão dos baixos salários
que pratica, está tendo dificuldade em contratar operadores. Em consequência, os atuais têm que fazer horas
extras diariamente, mesmo se tratando de atividade de
alto risco.

Sindmon-Metal

PROCESSOS JUDICIAIS
“MEIA HORA” (ArcelorMittal)

Nº 312-2006-064 (1 hora de repouso e alimentação,
conhecido popularmente como “meia hora”): Justiça
concedeu mais 90 dias de prazo ao perito, contando-se
a partir de 8 de abril.
Nº 746-2005-064 (1/2h (meia hora) hora c/ reflexos (
adicional de 50%): O prazo para entrega dos cálculos
é o mesmo do processo 312.

7ª e 8ª HORAS (Harsco)

Nº 939-2010-064: Perícia deverá ter aproximadamente mais 30 dias (até meados de maio) para conclusão
dos cálculos.

MANSERV - Nº 341-2014-064
Na audiência realizada no último dia 9, a Manserv
apresentou defesa contra a denúncia, feita pelo Sindicato, de mudança de representação sindical em desacordo com a legislação trabalhista.
A empresa alega que não exerce qualquer atividade
no ramo da metalurgia e que se limita a prestar serviços
de montagem e manutenção industrial, o que, evidentemente, não corresponde à verdade. Vale destacar que,
ao assumir os serviços da Leili, a sua atividade é a de
instrumentação e operação da usina hidrelétrica de Rio
Piracicaba e manutenção elétrica dos sistemas de ar
condicionado industrial, sistemas de alarme e combate
a incêndio. A empresa substitui também a Contepe, em
manutenção mecânica.
A pedido da Manserv, compareceu à audiência o
Sintramonti, sindicato dos trabalhadores em manutenção industrial, que defendeu como sendo sua a representação dos trabalhadores contratados pela empresa.
Nova audiência foi marcada para o dia 15 de outubro, às 15 horas.

LEILI (Processo nº 004-2014-064)- Como já informado anteriormente, a sentença de 1ª instância reconheceu

todos os direitos trabalhistas pedidos na ação movida pelo Sindmon-Metal, condenando a Leili e a ArcelorMittal
a efetuarem o pagamento. Foi bloqueado galpão da Leili e um crédito da empreiteira no valor de R$ 156.276,31,
mas, caso seus bens não sejam suficientes para pagar a dívida trabalhista, a ArcelorMittal, como responsável “subsidiária”, fica obrigada a complementar o pagamento. A siderúrgica entrou com recurso em 2ª instância, mas o
Sindicato já está fazendo a execução para apurar o valor do crédito de cada trabalhador e fazer o leilão do galpão.
Em breve, informaremos o valor devido a cada funcionário.
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