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- EDIÇÃO 1307 -

- SEM INVESTIMENTO NOS FUNCIONÁRIOS Até gerentes abandonam ArcelorMittal -

veja texto no verso

Assembleia na quinta-feira (10)
Tema: PLR
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 10.07.2014, 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) Discussão e deliberações sobre a proposta de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) apresentada pela
ArcelorMittal em reunião realizada no dia 04/07/2014;
c) Palavra franca sobre os assuntos relacionados com o objetivo da assembleia;
d) Redação, leitura, discussão e aprovação da ATA da assembléia ora convocada;
e) Encerramento
João Monlevade, 07 de julho de 2014
Otacílio das Neves Coelho - Presidente

Em 2012, cada trabalhador da ArcelorMittal Monlevade contribuiu com
R$ 246.000,00 para o lucro da empresa (*).
No ano passado, esse número subiu para R$ 513.000,00!
Já a PLR.... todos sabemos!!!

Diga NÃO à exploração!
Todo mundo na assembleia!

(*) Em 2012, o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amoritização) da
ArcelorMittal Monlevade, em dólares, foi de 116.772.000,00 e, em 2014, subiu para 225.204.000.

Zé Marreta

Sindmon-Metal

ArcelorMittal não investe em
funcionários e desestimula o pessoal
Este ano, dois gerentes de área se desligaram
da ArcelorMittal Monlevade e passaram a integrar o quadro de pessoal
de empresas concorrentes, com salários mais
altos. Esse fato é só mais
uma demonstração das
consequências negativas
da política da siderúrgica para a unidade local.
Atenta à previsão de
aumento de consumo de
aços longos no Brasil,
que, este ano, deve crescer em torno de 3,1% em
relação 2013, a empresa
quer mais produtividade.
Mas, por outro lado, tem
buscado redução de custos por meio de achatamento salarial e redução
de ganhos como a PLR
(tema tratado no ZÉ
MARRETA nº 1304, de
19/05).
Essa estratégia de
arrocho não se justifica
quando consideramos -

conforme dados oficiais
da empresa – que o custo de produção no Brasil, no segmento de aços
longos da ArcelorMittal,
é praticamente o menor
das unidades do grupo
nas Américas: abaixo
da Argentina (Acindar),
Canadá e Estados Unidos e apenas ligeiramente acima de Trinidad e
Tobago (Point Lisas) e
México.
Outros dados – referentes a custos, produção
e lucratividade –, que serão detalhados na assembleia geral que convocamos para quinta-feira
(10), somente confirmam
que há um descompasso
entre o que a ArcelorMittal vem faturando no
Brasil e o que tem reservado para remunerar os
funcionários – tanto em
salários quanto em benefícios – por seu engajamento e produtividade.

Maquiagem
Em vez de valorizar a
remuneração, conquistas
como PLR e boas condições de trabalho, a ArcelorMittal tem preferido
maquiar a situação através de artifícios.
Como exemplo, podemos citar o “espaço
de convivência”, que,
segundo a empresa, foi
criado para os funcionários poderem relaxar
e conversar com os colegas de trabalho. O fato
concreto, porém, é que o
espaço funciona em horário adequado apenas
para o pessoal administrativo (7 às 17 horas) e,
na realidade, foi idealizado para evitar que trabalhadores utilizassem,
para descanso, a área
externa junto ao restaurante industrial, o que
não deve combinar com
o padrão ArcelorMittal
de “beleza”.

CORTE DE UM LADO, FROTA DO OUTRO - Trabalhadores da Harsco
perderam 25% do valor de PPR (Programa de Participação nos Resultados) de 2014
por não terem atingido algumas metas.
Agora, os companheiros estão revoltados com o fato de que a empresa renovou recentemente sua frota de veículos. Remuneração dos funcionários, pelo que se vê, não
é prioridade dos patrões.

BRUNAUER - Nessa empreiteira, os operadores que atuam na área do altoforno

da Usina, no turno de 23h às 7h, têm ficado sem intervalo de repouso e alimentação.
A Brunauer precisa providenciar, urgentemente, mais um trabalhador para atuar nesse horário, permitindo aos companheiros usufruir do intervalo.

PROCESSOS
JUDICIAIS
HARSCO 7ª E 8ª horas Nº
939-2010-064-0300-7
Prazo para perito entregar laudo com os cálculos
venceu no dia 30/06, mas
até o fechamento desta
edição do ZÉ MARRETA não havia confirmação de entrega.
SANKYU
(Terceirização ilegal pela
ArcelorMittal Monlevade)- Nº 823-064-2011
Recurso da ArcelorMittal
contra decisão judicial
(inclusão dos terceirizados em seu quadro de
pessoal e multa) aguarda
julgamento no Tribunal
Superior do Trabalho
(TST).
PROCESSOS DA
“MEIA HORA” - ArcelorMittal
1) Nº 00746-2005-06403-00-9 (1/2hora...)
- No dia 25 de junho,
Justiça concedeu mais
40 dias ao perito para
entrega dos laudos.
2) Nº 00312-2006-06403-00-0 (1 hora)
- Prazo de 90 dias concedido pela Justiça ao
perito vence em 10/07.
Sem novidade até o momento.
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