João Monlevade (MG), SEGUNDA-FEIRA, 09 DE NOVEMBRO DE 2015 1341

PLR ARCELORMITTAL: saiu
no ZÉ MARRETA RAPIDINHO
6

A assembleia da última quartafeira (4) deu um bom recado de mobilização e rejeitou, maciçamente,
a proposta da ArcelorMittal para a
PLR 2015: não pagamento da antecipação, prevista em contrato para
pagamento até 15 de novembro e,
como “compensação”, pagar integralmente o benefício em março de
2016 (pelo Acordo, segunda parcela é paga em maio). O percentual
de rejeição foi de 99,98%.
Depois desse resultado, a empresa agendou para quinta-feira
(12), às 14 horas, reunião para discutir o assunto.

Campanha
Salarial
Mobilização é que faz a diferença!
Acompanhe o desenrolar das negociações!
Quando convocada assembleia, compareça!
Participe!

ARCELORMITTAL
Reunião com a ArcelorMittal,
realizada às 10 horas, não apresentou qualquer avanço. Nova rodada
de negociações agendada para o
dia 12, às 9 horas.
GRUPO 19
Sime (sindicato patronal) aceitou as cláusulas referentes a manutenção de conquistas de convenções anteriores. Quanto aos itens
econômicos (como reajuste salarial) disse que necessita fazer mais
avaliações. No próximo dia 19, às
9h, será realizada nova reunião.

Zé Marreta

Sindmon-Metal

Restaurante: ArcelorMittal padroniza serviço nas
unidades da empresa e nivela por baixo
Trabalhadores têm reclamado
com frequência da queda da qualidade da comida no restaurante industrial da Usina de Monlevade. Embora
esteja a cargo de empresa terceirizada, o serviço segue diretrizes da ArcelorMittal, que diz ter estabelecido

Siga-nos nas redes!
No Facebook, no
botão CURTIR da página do Sindmon-Metal,
configure a
opção “Notificações” para ser informado
sempre que fizermos uma nova
postagem.
E você pode nos acompanhar também pelo Twitter,
onde não é preciso se cadastrar. Tem ícone de acesso em
nosso site:
www.sindmonmetal.com.br

um mesmo padrão de atendimento
em todas as unidades da empresa.
Se houve a intenção de “tratamento
igualitário”, foi para pior.
Os relatos dão conta, inclusive,
que, insatisfeitos com a comida do
restaurante industrial, alguns companheiros estão até passando a cozinhar em suas áreas de trabalho.
Lamentável. O restaurante é uma
conquista para a qual os trabalhadores lutaram muito e que envolveu, aliás, doação de parte de outra conquista: o anuênio. Por isso,
precisa ser mantido com qualidade.
Importante reiterar: não foi nem é
presente da empresa.

PROCESSOS JUDICIAIS
ARCELORMITTAL - “MEIA
HORA” :
Processo Nº 746/2005 (pago parcialmente em out/2013 - Depois
de ter ter oferecido apólice de seguro como garantia de pagamento do
débito, a ArcelorMittal apresentou
embargo para evitar a execução da
dívida. O Sindmon-Metal entrou
com recurso contra a empresa, cobrando o pagamento em dinheiro, e
aguarda decisão da Justiça.
Já o processo de nº 312 (pago parcialmente em julho de 2013) continua sem os cálculos do perito, embora a Justiça do Trabalho o tenha
intimado em 30 de setembro para
entregá-los em 45 dias.
LEILI
A Justiça confirmou, no último dia
4, que a Automade Transporte Turismo realizou o pagamento pelo
galpão da Leili, leiloado em 5 de
agosto. O valor é inferior ao total
do débito. A Automade foi intimada
a assinar a “Carta de Arrematação”
para formalizar a compra.
Necessário aguardar.

ESCONDE-ESCONDE - Dirigente do Sindmon-Metal observou um estranho comportamento da empresa na área do
Alto Forno: terceirizados sendo escondidos durante uma visita de clientes à Usina de Monlevade. Fomos informados de que a prática se repete em outros setores. Fica a pergunta: POR QUÊ?
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