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TURNOS
Como a reunião entre 
a empresa e o Sindica-
to, que aconteceria na 

última quarta-feira (30), 
foi adiada pela empresa 
para o dia 5/11, a data 

da ASSEMBLEIA 
que havíamos anuncia-
do será definida logo 
depois desse próximo 

encontro.

Na próxima 
semana
6

ArcelorMittal 
só oferece a inflação
Na discussão da pau-

ta dos trabalhadores 
para o Acordo Coletivo 
2013/2014, na manhã 
desta quinta-feira (31), 
a ArcelorMittal ofere-
ceu apenas a reposição 
da inflação do período 
(INPC): 5,69% (*). A rei-
vindicação da categoria é 
inflação mais ganho real 
de 8%.

Além disso, a empre-
sa não se dispôs a nego-
ciar enquadramento de 
salários, e, demonstrando 
total indiferença à isono-
mia salarial, alegou que 
tem como critério é o 
desempenho de cada fun-
cionário.

Quanto ao vale-cesta 
de R$ 350,00, a Arcelor-
Mittal também se recusou 
a atender, sob a justifica-
tiva de que o pessoal já 
conta com restaurante.

Em resumo: não hou-
ve, por parte dos patrões, 
nenhuma demonstração 
de que estão dispostos a 
negociar.  Isso significa 
que a categoria precisa 
se mobilizar se quer ver 
atendidas as suas reivin-
dicações. MOBILIZAR 
PARA CONQUISTAR!

(*) Obs.: O valor de 
5,87% do INPC, que di-
vulgamos anteriormente, 
era estimado (projeção).

CAMPANHA NO GRUPO 19 - A primeira 
reunião de negociação, dia 29, foi para esclarecimento 
de pauta. Mas já deu para ver a falta de disposição das 
empresas para o diálogo. MOBILIZAÇÃO JÁ!

No Desup,
chefe diz que
trabalhador tem 
que ser mistura
de galinha e porco

No Departamento de 
Suprimentos da Arce-
lorMittal (Desup), um 
chefe tem passado dos 
limites em assédio mo-
ral. Ele chegou a dizer 
aos trabalhadores que 
galinha tem compromis-
so de pôr ovos, e porco 
já nasce compromissado 
em engordar para ser sa-
crificado pelos humanos. 
A mistura dessas duas 
“naturezas” animais são, 
segundo ele, um exemplo 
para o trabalhador.

E é certamente com 

SAIBA: O direito a 4 
folgas durante a vigên-
cia da tabela (questio-
nado por uns supervi-
sores) está no parág. 8º 
do acordo dos turnos.

base nesses exemplos 
lamentáveis que esse se-
nhor sente-se à vontade 
para abusar de sobrecarga 
de horas extras no setor.

Bom lembrar que a 
empresa, até o come-
ço deste ano, demitiu os 
funcionários locais e re-
pôs as vagas com com-
panheiros transferidos de 
Belo Horizonte. 

Que tal um pouco de 
respeito? 



Zé Marreta                                                                                                                   Sindmon-Metal

 SINDMON-METAL - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE MATERIAL ELÉTRICO,
MATERIAL ELETRÔNICO, DESENHOS/PROJETOS E INFORMÁTICA DE JOÃO MONLEVADE, RIO PIRACICABA, BELA

VISTA DE MINAS, SÃO DOMINGOS DO PRATA E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - MG
)Rua Duque de Caxias, 165 - José Elói - 35930-198 - Fone: )31) 3851-1222 - Telefax: )31) 3851-2985 - João Monlevade )MG

DISQUE DENÚNCIA: 0800 283 2985
Email: sindicato@sindmonmetal.com.br
Site: http://www.sindmonmetal.com.br

http://www.facebook.com/sindmonmetal **** http://twitter.com/sindmonmetal **** MEMÓRIA: http://ceremjm.wordpress.com

Detonação de dinamite
sem aviso para todos

CLINIMON
- 3851-5362 -  

A clínica do Sindmon-Metal
para atendimento à saude

Sem anuidade, sem mensalidade

Um fato curioso acon-
teceu na área de lami-
nação da ArcelorMittal 
Monlevade na última 
terça-feira (29). Mais do 
que curioso, grave. Hou-
ve uma detonação pro-
gramada de dinamite, e, 
antes, todos os trabalha-
dores do TL 1 e 2 foram 
para um abrigo seguro. 
Mas os funcionários da 

Sankyu, que presta ser-
viço na área, por pouco 
não se abrigavam – não 
tinham sido avisados.

 Um diretor do Sind-
mon-Metal, estranhando 
a presença dos compa-
nheiros da empreiteira 
no local naquele instante, 
os alertou de que have-
ria a detonação e, assim, 
eles puderam se abrigar 

em tempo hábil. Ficam 
as perguntas: por que o 
pessoal da Sankyu não 
foi avisado, se atuam 
no mesmo local dos de-
mais? Faltava técnico 
de segurança para avisá-
los? Ou faltava apenas 
compromisso total com a 
segurança de todos, fun-
cionários próprios e de 
terceiros?

Leili não cumpre acordo e trabalhadores são 
submetidos a horas extras além da conta

No começo deste ano, a Leili propôs 
a implantação de nova tabela de turnos 
de revezamento que, depois de acordo 
com o Sindicato e os trabalhadores, foi 
implantada em maio. Só que a empresa 
não vem cumprindo o que foi acordado 
e as horas extras têm sido excessivas.

Há casos de trabalhadores iniciando 
a jornada às 23 horas e trabalhando até às 

15 horas do dia seguinte, em verdadeira 
jornada dupla. Há também compa-
nheiros em atividade até duas semanas 
consecutivas sem qualquer dia de folga. 

Essas práticas são desrespeitosas e 
inadmissíveis. 

Que a Leili regularize a situação 
imediatamente!

A Justiça do Tra-
balho determinou, no 
último dia 21, a rein-
tegração de Emerson 
Stanley de Araújo, 
diretor do Sindicato, 
ao quadro de funcio-
nários da Arcelor-
Mittal. Ele foi reinte-
grado no dia 30.

Há pouco mais 
de 1 ano, exatamente 
no dia 17 de outubro 
de 2012, a empresa 
o demitiu apesar de 
Emerson ter estabili-
dade prevista em lei, 
por ser dirigente sin-
dical.

Além da rein-
tegrá-lo, a Arcelor-
Mittal foi obrigada a 
pagar os valores refe-
rentes a todos os di-
reitos de nosso com-
panheiro durante o 
período transcorrido 
entre o afastamento e 
a reintegração.

Só este ano, esse 
é o terceiro diretor do 
Sindmon-Metal rein-
tegrado por ordem 
da Justiça. Antes de 
Emerson, reconquis-
taram seus direitos 
José Geraldo Gandra 
e Milton José Gui-
marães. 

Diretor sindical 
reintegrado por 

ordem da Justiça

VITÓRIA

METALÚRGICOS, 
SIM! - Trabalhadores 
da Manserv estão pre-
ocupados com o desti-
no da base a que per-
tencem. Incomodados 
com as condições de 
trabalho, gostariam de 
estar contemplados por 
nossa Convenção Co-
letiva. Fiquem certos: 
são metalúrgicos, sim. 
Estejam atentos às pró-
ximas convocações do 
Sindmon-Metal.

DUPLICAÇÃO DA USINA JÁ!
Compromisso com o município.
 Acompanhar sem ingenuidade.


