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RESPEITO
ArcelorMittal não aceita 

contraproposta aprovada em assembleia

Suavidade e simpatia para disfarçar a falta de res-
peito. É assim a correspondência que a ArcelorMittal 
encaminhou ao Sindicato recusando a contraproposta 
dos trabalhadores.

No documento, a empresa diz que a proposta da em-
presa (reajuste retroativo a outubro equivalente: 5,69% 
+ R$ 21,00 / abono de R$ 970,00) foi “fruto de enorme 
esforço na tentativa de celebrarmos o acordo” e “uma 
forma de reconhecer a grande contribuição prestada 
por nossos empregados”.

Para justificar a recusa da contraproposta, o argu-
mento é estar “além das possibilidades de nossa Em-
presa, especialmente diante do cenário econômico do 
nosso país”. 

O que a ArcelorMittal chama de reconhecimento da 
contribuição dos funcionários se traduziu num rosário 
de reuniões sem chegar a nenhuma proposta aceitável, 
adequada às demandas da categoria. E a referência ao 
cenário econômico não se sustenta diante da realidade 
da indústria do aço no momento, nem mesmo dos acor-
dos que já foram fechados país afora. 

Na carta, a empresa diz, ainda, que o “Dissídio Co-
letivo não é mesmo a alternativa almejada por todos”. 
Ora, quem vai decidir os rumos é o trabalhador! 

Aguardem convocações nos próximos dias. 

Convocamos os seguintes companheiros a comparecer ao Sindicato para tratar de questão de seu interesse, 
referente a pagamento de processo judicial: 

Celso Luiz de Souza    –    Gladson Fernandes    –    Éderson Geraldo Aleixo

CONVOCAÇÃO

ArcelorMittal distribui agenda com maus exemplos de segurança e recolhe calada
No final do ano pas-

sado, a ArcelorMittal dis-
tribuiu a chefias da Usina 
de Monlevade agendas 
institucionais com refe-
rência à Copa 2014. Ago-
ra em janeiro, começou 
a recolher o brinde, sem 
dar explicações. 

Apesar do silêncio 
completo, uma olhada, 
mesmo rápida, na quarta 
capa (que costuma ser 
chamada erroneamente 
de “contracapa”), dá 
dica  sobre o porquê 

do “recall” com a boca 
fechada. 

Seguinte: algumas 
das fotos que ilustram 
a página dão péssimos 
exemplos de desrespeito 
a normas de segurança. 

Uma imagem mostra 
trabalhadores acompa-
nhando jogo em uma 
TV em área operacional, 
totalmente inadequada 
para esse fim. 

Logo abaixo, em ou-
tra foto um rapaz coloca 
todo o corpo para fora do 

carro, pela janela, para 
comemorar. Já em uma 
terceira, homens batem 
pelada em frente a insta-
lações da empresa, numa 
área que, pelo que se vê, 
é utilizada para estacio-
namento de veículos pe-
sados – no local, há um 
caminhão estacionado e 
um cavalete!

SALINHA

Não deixa de ser curio-
so que, recentemente, a 

empresa anunciou a inau-
guração do “Espaço Con-
vivência”, “local de des-
canso e passatempo para 
os trabalhadores após as 
refeições”. Aí, as pesso-
as devem sair melhor na 
foto!

EM TEMPO: tanto 
quanto espaço para descan-
so, é preciso respeitar o IN-
TERVALO DE REPOU-
SO dos trabalhadores, tão 
esquecido pelos chefões. 
Espaço sem tempo para 
usufruí-lo não resolve!
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DUPLICAÇÃO DA USINA JÁ!
Compromisso com o município.
 Acompanhar sem ingenuidade.

CLINIMON 
- 3851-5362 -  

A clínica do Sindmon-Metal
para atendimento à saude

Sem anuidade,

sem mensalidade

HARSCO - 7ª e 8ª horas 
- Nº 0000939-27.2010.503.0064 
- Última atualização: 27/01/2014- 
Prazo por mais 20 dias para perito 
apresentar o laudo concluído.
 
ARCELORMITTAL 
1) 1/2h (MEIA HORA) hora c/ 
reflexos(adicional de 50%) 
Período: 01.10.2003 a 30.09.2005 
- Nº 00746-2005-064-03-00-9 
- Última atualização: 28/01/2014- 
Concedido ao perito novo prazo, 
de 30 dias, até 28/02/2014.

LEMBRETE: parte incontroversa 
foi paga em outubro/2013.

2) 1h (UMA HORA, mas também 
conhecido como MEIA HORA), 
c/ reflexos (adicional de no míni-
mo 50%)
- Período: 23.03.2001 a 
30.09.2003 e 01.10.2005 a 
30.09.2007
- Nº 00312-2006-064-03-00-0 - - 
Última atualização: 05/12/2013- 
Processo com o Perito por mais 60 
dias (prazo até 05/02/2014).

3) Restabelecimento de horário 
do pessoal diurno para 7h as 16h 
com 1 hora de refeição
-Nº 0000251-2013-0102 
Situação: audiência agendada para 
dia 05/02/2014,às 10:00 horas. 
OBSERV.: parte incontroversa 
paga em julho/2013.

LEILI: PAGAMENTO DE FGTS PROCESSOS

ArcelorMittal não tem projeto de crescimento para 
pessoal do chão de fábrica

Um documento da ArcelorMit-
tal, restrito à alta gerência, detalha o 
que a empresa denominou “Projeto 
Carreira Y - 2013”. Trata-se de pla-
no para reter os “profissionais de ní-
vel superior (PNS)”. Ok. A questão 
que fica evidente, no entanto, é que 

Dois acidentes recentes refletem falta 
de manutenção em equipamentos, 
mas trabalhador é que sai pagando
Na segunda-feira (27), houve 

dois acidentes na Usina de Mon-
levade envolvendo equipamentos. 
Um deles foi o descarrilamento 
de duas pranchas na área da De-
cat; outro, foi com um pote de es-
cória que tombou no TL1, depois 
de percorrer uma longa área.

Em ambos os casos, fica evi-
dente a falta de manutenção em 
máquinas e infraestrutura física. 
Mas a resposta das chefias foi 

sair em busca de culpados entre o 
pessoal, que, além disso, foi sub-
metido a sobrecarga de trabalho 
esta semana, sem respeito nem 
mesmo ao interstício entre jorna-
das previsto na legislação traba-
lhista. 

E, mesmo com esse cenário, 
a empresa ainda fala em “proje-
to maturidade”, valorização dos 
funcionários e outras expressões 
caras ao marketing institucional.

a empresa demonstra total despre-
ocupação em um projeto de cres-
cimento para o pessoal de chão de 
fábrica., com progressão de carreira 
e benefícios. Pelo jeito, a Arcelor-
Mittal quer tratamento diferenciado 
para “gente diferenciada”.

Para quem é cliente da Caixa, valor será creditado em conta provavelmente 
na quinta ou sexta-feira. A partir de então, é só conferir e movimentar livre-
mente.  A princípio, informamos o prazo de 48h a partir da última segunda 
(27), mas questões burocráticas do banco atrasaram o andamento. 
Para os demais, pagamento será a partir de sexta-feira (31) na agência da 
Caixa, em Carneirinhos, por ordem alfabética, limitado a 30 trabalhadores 
por dia. O Sindicato fará contato prévio com os companheiros. 

Quanto às outras verbas rescisórias, haverá audiência em 25 de fevereiro.
Acompanhe em nosso site: opção “LEILI” no lado esquerdo da página 
principal - http://www.sindmonmetal.com.br


