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João MonLEVAdE (MG) - QUARTA-FEiRA, 19 dE JUnHo dE 2013

Foi agendada para as 15 horas da próxima terça-
-feira (25) a primeira reunião com a ArcelorMittal, 
para começarmos a discutir a PLR 2013. O Sindicato 
vai incluir na pauta de discussão a tabela de reveza-
mento.

A negociação da PLR é uma conquista dos traba-
lhadores, que resistiram à decisão da empresa de im-
por uma comissão para negociar. Conforme decidido 
pela categoria em assembleia, o Sindicato (que ficou 
fora das negociações no ano passado, em razão de a 
empresa ter imposto uma comissão para negociar) 
retoma o papel de negociador. 

Nosso compromisso é procurar um modelo de 
metas que concilie ganho para o trabalhador, produti-
vidade e qualidade.

TABELA

A tabela de revezamento atual tem vigência até 30 
de setembro. É fundamental, porém, pensar desde já 
em um novo formato que recupere padrões aceitáveis 
de saúde e qualidade de vida.

É generalizada, inclusive entre companheiros da 
supervisão, a insatisfação com essa tabela que tem 
representado sobrecarga de trabalho e redução signifi-
cativa do tempo para o convívio familiar e social.

Precisamos discutir juntos! Oportunamente, con-
vocaremos reuniões setoriais. 

 LAMINADORPLR
Negociação começa na próxi-

ma semana; na pauta da 
reunião também está a

TABELA DE REVEZAMENTO

PROCESSO DA MEIA HORA: Veja informações no verso

SEM LUGAR PARA 
INGENUIDADE

Na segunda-feira da semana passada (10), pu-
blicamos, em nosso site e em redes sociais, o texto É 
TUDO VERDADE a respeito do anúncio de constru-
ção do terceiro laminador pela ArcelorMittal. 

Lembramos que o tempo confirmou nossas infor-
mações a respeito dos planos da empresa de implan-
tar uma “versão reduzida” de expansão na Usina de 
Monlevade e levantamos várias questões.

No dia seguinte, gerentes da ArcelorMittal se reu-
niram com vereadores e trataram de itens que ques-
tionamos, como geração de emprego (menor do que 
as demissões já ocorridas) e arrecadação.

A empresa criticou o que chamou de “pessimis-
mo”. O que é amplamente sabido, porém, é que um 
histórico de promessas e posteriores decepções tem 
marcado a história da ArcelorMittal no município.

Cabe às lideranças municipais e à comunidade em 
geral acompanhar com visão crítica o andamento dos 
fatos, sem abrir mão de demandas como emprego e 
crescimento com justiça social.

A cidade – dissemos várias vezes e voltamos a 
repetir – não pode ser refém de uma grande corpora-
ção, à mercê dos ventos do mercado. É preciso haver 
opções de investimento e caminhos para produção de 
riqueza que seja efetivamente revertida em favor de 
João Monlevade.

DUPLICAÇÃO DA 
USINA JÁ!
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Mobilização de trabalhadores da Engemec 
obriga empresa a atender reivindicações

Trabalhadores da Engemec entraram em greve 
no último dia 5, um dia após o boletim “Zé Marre-
ta”, atendendo a denúncias, publicar que a empresa, 
de Rio Piracicaba, não vinha cumprindo a Conven-
ção Coletiva do Grupo 19.

Tão logo aconteceu a paralisação – feita por fun-
cionários que atuam na Mina de Brucutu, em São 
Gonçalo do Rio Abaixo e são representados por ou-
tro Sindicato –, a direção da Engemec fez contato 
com o Sindmon-Metal, onde os grevistas se reuni-
ram, para propor solução para o problema. 

Os patrões concederam 8,5% de reajuste salarial 
e aumento do vale alimentação de R$ 70 para R$ 
90, válidos para todos os funcionários, independen-
temente do local em que atuam e do Sindicato ao 
qual estão vinculados. 

Insegurança completa no trajeto para 
a Usina Hidrelétrica de Piracicaba
Matagal completo e 

falta de iluminação. Este 
é o estado do trajeto para 
a Usina Hidrelétrica de 
Piracicaba (UHP), da 
ArcelorMittal, onde tra-
balham funcionários da 
Leili.

Além de animais pe-
çonhentos, há risco de as-
saltos no local. Conforme 
relatos de companheiros, 
recentemente um opera-
dor, ao deixar o serviço 
às 23 horas, avistou dois 

homens suspeitos nessa 
via e, ao vê-los, um deles 
se embrenhou no mato. 

Felizmente, um ôni-
bus apareceu no momen-
to e parou para que o tra-
balhador entrasse. 

O local é via pública 
e, portanto, há responsa-
bilidade do poder público 
do município, mas já pas-
sou da hora de a Arcelor-
Mittal cobrar medidas e 
se mexer pela segurança 
dos trabalhadores.

30 DIAS
PROCESSO DA 
MEIA HORA

Nº 312-2006-064

No último dia 7, houve despacho do juiz do 
trabalho Ricardo Machado Lourenço Filho, no 
processo da Meia Hora, para liberação da parte 
incontroversa (aquela calculada pela própria 
empresa) em 10 dias, sob pena de penhora. 

Depois, o juiz convocou uma audiência, que 
aconteceu nesta terça-feira (18), quando, então,  
determinou que a empresa pague o valor incon-
troverso em 30 DIAS. O Sindicato tem igual 
período para confirmar os nomes dos trabalha-
dores por ele representados no processo.

Portanto, todos devem entrar em 
contato com o Sindmon-Metal, por te-
lefone ou pessoalmente, para confirmar 
se seu nome consta na listagem. O ho-
rário de atendimento é de 8 às 11h30 e 
14h às 18h.

Brevemente, convocaremos uma assembleia 
para mais esclarecimentos. 
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PLR DA CONTEPE - Ficou acertado que 
os 50% restantes serão pagos no dia 1º de agosto, 
sob pena de multa de 60% por mês de atraso.

Os trabalhadores que ainda não receberam a 
primeira parcela devem ligar para a Contepe e 
agendar horário para o recebimento.

HARSCO - Responsável por acompanhar e 
orientação implementação do Plano de Cargos e 
Salários já está em Monlevade. Segundo a empre-
sa, em agosto serão feitas mudanças, que devem 
contemplar as demandas dos trabalhadores. 

CLINIMON - 3851-5362 
A clínica médica do Sindmon-Metal


