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REUNIÕES SETORIAIS sobre
TABELA DE REVEZAMENTO
A atual Tabela de Turnos de Revezamento tem
vigência até 31 de março e já estamos em fevereiro.
Apesar disso, a ArcelorMittal não mudou uma vírgula em sua proposta (já rejeitada em assembleia)
durante três reuniões de mediação na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE),
em Belo Horizonte, a quem a própria empresa recorreu depois de meses de impasse com o Sindicato
e os trabalhadores.
A SRTE irá fazer uma proposta de conciliação no

próximo dia 17, a ser avaliada pelas partes. É grande
a possibilidade de a empresa continuar com o mesmo comportamento: insistir na mesma tecla em que
tem batido todo este tempo.
Precisamos nos preparar desde já para esse encontro e avaliar os possíveis desdobramentos e decisões.
Por isso, estamos convocando os companheiros
que trabalham em sistema de turnos para reuniões
setoriais, onde discutiremos a questão:

12/02 (quarta-feira) - 8 horas: turmas B, D, A / 16 horas: C, A
13/02 (quinta-feira) - 8 horas: turmas B, D / 16 horas: A, D

Participe!
Boas condições de trabalho, saúde, qualidade de vida
e respeito estão em jogo!

PINGOS NOS IS
A ArcelorMittal divulgou um comunicado aos trabalhadores dizendo que a Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego (SRTE) fará proposta de conciliação referente aos turnos e ao Acordo Coletivo,
que será avaliada pelas partes (empresa e Sindicato).
Não conta, porém, que o grande obstáculo a uma solução tem sido sua postura intransigente.
CONVENÇÃO COLETIVA DO GRUPO 19: DIFERENÇAS SALARIAIS - ERRAMOS: As diferenças salariais (referentes

à retroação do reajuste do G19, conforme Convenção Coletiva 2013/2014) devem ser pagas na folha de pagamento
de fevereiro (crédito até quinto dia útil de março). Na edição anterior, informamos JANEIRO incorretamente.

Zé Marreta

MISSÃO
“MULTAR”
Companheiros reclamam que um supervisor
da ArcelorMittal tem feito contato com o Setor de
Trânsito da Prefeitura para
denunciar estacionamento
irregular em frente ao Zebrão. Em vez disso, ele
deveria reivindicar à empresa para providenciar
estacionamento para os
trabalhadores do chão de
fábrica. A preocupação da
empresa tem sido só resolver problemas de chefias.

Sindmon-Metal

Fique conectado com o
Sindmon-Metal na Internet

NORMA PARA
OS OUTROS
Conforme denúncia,
um engenheiro de segurança da Harsco bateu
um veículo da empresa e
só comunicou o acidente
três dias depois da ocorrência. Pelo jeito, ele acha
que normas de segurança
só servem para quem não
tem poder de mando.
Segundo um ditado
popular, “pau dá em Chico dá em Francisco”.
BANPOPE:
BANCO POPULAR DO
EMPREENDEDOR
3851-4999
Para te ajudar a crescer

A internet tem sido um ótimo canal de comunicação do Sindicato com os trabalhadores e a comunidade, agilizando o processo de disseminação de informação.
Nas redes sociais, o Sindmon-Metal não só compartilha o boletim “Zé Marreta”
e comunicados à sua base, como divulga notícias sobre os mais variados assuntos de
interesse público, em áreas como economia, saúde, tecnologia, cultura e educação,
dentre outras, de múltiplas fontes de credibilidade.
Grande parte de nossos seguidores utiliza o Facebook, onde é necessário se cadastrar. Mas quem não tem cadastro em nenhuma rede social, pode, por exemplo,
acompanhar nossas informações pelo Twitter, que não exige nenhum cadastramento
para visualização do conteúdo.
O acesso à nossa conta no Twitter pode ser feito a partir da página principal de
nosso site – http://www.sindmonmetal.com.br –, pelo ícone em forma de passarinho, logomarca dessa rede. Note que o ícone de acesso ao Facebook está logo ao
lado. Mas o menu torna disponível aos trabalhadores toda uma gama de opções, entre
elas o “Zé Marreta” e a página de acompanhamento de processos.
Acompanhe. O Sindicato está conectado com você.
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