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Novas operações da ArcelorMittal - Veja matéria no verso

DUPLICAÇÃO DA USINA JÁ!

- EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade convoca os trabalhadores da ARCELORMIT-
TAL MONLEVADE, sócios e não sócios do sindicato, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a se 
realizar no dia 10.12.2013, terça-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 15:30 horas, em primeira convocação, e às 16:00 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) Informação sobre andamento das negociações com a ArcelorMittal sobre a Tabela de Turnos de Revezamento e 
Campanha Salarial e  deliberações sobre medidas a serem adotadas; 
c) Autorização à diretoria do Sindicato para venda do veículo Gol da entidade;
d) Palavra franca sobre os assuntos relacionados com o objetivo da assembleia;
e) Redação, leitura, discussão e aprovação da ATA da assembléia ora convocada;
f) Encerramento

João Monlevade, 04 de dezembro de 2013

Luiz Carlos da Silva - Presidente

PACIÊNCIA TEM LIMITE
A ArcelorMittal não se dispõe mesmo a ne-

gociar. Na reunião de terça-feira (3), para tra-
tar da tabela de revezamento, a empresa não 
mudou uma vírgula em sua proposta: implantar 
a tabela de seis dias, porém com abono de R$ 
700,00. Nesses termos, o diálogo fica inviável.

Agora, a categoria precisa definir novos ru-
mos para a luta. Mesa de negociação a empre-
sa não tem respeitado. 

TODOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA DE TERÇA-FEIRA (10).

Vamos discutir também a Campanha Salarial. Aumento real ZERO é algo fora de cogitação!
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A ArcelorMittal anunciou, na última sexta-feira (29), a aquisição de laminadora de aços 
planos da ThyssenKrupp em Calvert, no Estado do Alabama, EUA. A compra, feita em parceria 
(joint venture) com a japonesa Nippon Steel & Sumitomo Metal, é parte de uma série de opera-
ções de investimento da siderúrgica e cria cenário favorável para a duplicação da Usina de Monlevade.

De acordo com reportagem do “Valor”, o primeiro reflexo da aquisição no Brasil será na unida-
de de Tubarão, na cidade de Serra, na Região Metropolitana de Vitória (ES). Como a ArcelorMittal 
terá que passar a fornecer 2 milhões de placas (destinadas principalmente ao setor automotivo) para a 
nova laminadora, a ideia é que parte desse total seja fornecido pela ArcelorMittal Tubarão. A informa-
ção foi dada ao jornal por Benjamin Baptista Filho, CEO de aços planos do grupo na América do Sul.

Conforme o Sindicato dos Metalúrgicos (Sindmon-Metal) divulgou em fevereiro deste ano, documen-
tos sigilosos da ArcelorMittal que tratavam dos planos de construção de um terceiro laminador em João 
Monlevade – operação anunciada oficialmente em junho – previam a utilização de tarugos produzidos em 
Tubarão para serem laminados na unidade monlevadense. Já que Tubarão terá, agora, de produzir placas 
para a laminadora do Alabama, uma alternativa será retomar o projeto de duplicação da Usina de Mon-
levade, que, só assim, se tornará independente da produção de insumos provenientes de outras unidades.

LEIA MATÉRIA COMPLETA EM NOSSO SITE: http://www.sindmonmetal.com.br

Compra de laminadora nos Estados Unidos cria 
condições para ArcelorMittal duplicar Usina de Monlevade

- INVESTIR NO TRABALHADOR, INVESTIR NO MUNICÍPIO -

ArcelorMittal tenta tirar o corpo 
fora de responsabilidade por turno

Nas reuniões para apresentação de resultados da Ar-
celorMittal Monlevade, o gerente geral da usina tem in-
sistido que a alteração da tabela de revezamento é fruto 
de solicitação apenas dos trabalhadores. O discurso do 
chefão não bate com o das demais chefias, dos mais di-
versos níveis, que, há tempos, têm admitido que o atual 
modelo de turnos não atende nem aos funcionários nem 
à empresa, em razão do péssimo clima (na relação inter-
pessoal no ambiente do trabalho), estresse e afastamen-
tos, entre outros problemas.

O gerentão, porém, preocupado apenas com a pala-
vra DINHEIRO, tem deixado de lado a responsabilidade 
que deveria ter com questões fundamentais como saúde, 
segurança, qualidade de vida e, claro, produção.

Caso LEILI
Segundo a diretoria da Leili e ArcelorMittal, todos 

os funcionários da empresa serão admitidos pela Man-
serv até sexta-feira (6). Destacamos, porém, que a ad-
missão não resolve as pendências trabalhistas e nossas 
providências continuam.

HARSCO
CAMPANHA SALARIAL 2013 - Depois da próxima 
reunião de negociação, que acontece na quinta (5), con-
vocaremos assembleia. MOBILIZAÇÃO TOTAL!!!


