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Nova diretoria do Sindmon-Metal é eleita 
com 1334 votos; posse será em 1º de maio

Otacílio das Neves Coelho foi eleito, no último dia 12, como novo presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos (Sindmon-Metal) com 1334 votos, 95,5% do total de 
1397 associados que compareceram à votação. Outros 53 votos foram em branco e 
houve 10 nulos. 

Ele será empossado, com a nova diretoria, no dia 1º de maio, para o triênio 2014-
2017, como sucessor de Luiz Carlos da Silva (Beiço), cujo mandato foi iniciado em 
2011 e que, agora, será um dos suplentes da comissão executiva.

São 35 diretores, incluindo suplentes da diretoria, Conselho fiscal e Conselho de 
Aposentados.

O Sindicato agradece a todos os associados e à categoria!

COMISSÃO EXECUTIVA
Otacílio das Neves Coelho - Presidente | Marcelo de Oliveira Carvalho - Vice-Presidente |
Marco Antônio da Silva - Secretário-geral | José Quirino dos Santos - Sec. de Administração e Finanças |
Joselito Marques Abrantes - Sec. Social e Saúde | Wilson Carlos Dias - Sec. Divulgação, Imprensa 
Juscelino de Moura Gomes - Sec. Formação 

SUPLENTES DE DIRETORIA EXECUTIVA
José Geraldo Taciano | Eudson Pereira da Silva | Eduardo de Oliveira Alfeu | Geraldo Magela Zóia 
José Geraldo Tavares | Antônio Lasma Bicalho | Gerson Ailton Correa | Nilson Gomes de Lima |
Ronaldo Balbino Dias | Luiz Carlos da Silva | José Geraldo Gandra  | José Expedito dos Santos Ferreira |
Sinézio Vilela Santiago | Geraldo Jorge da Silva

CONSELHO FISCAL - EFETIVOS
Maurício Farias da Silva | Ari Alves de Freitas | João Bosco Quintão

CONSELHO FISCAL - SUPLENTES
Emerson Stanley de Araújo | José Milton Soares | Carlos Magno de Freitas

CONSELHO DE APOSENTADOS
Geraldo Cláudio Fernandes | Geraldo Lúcio Ribeiro | Lauro Gomes da Costa | José Carlos Pimentel |
Júlio da Silva | José Geraldo da Silva | José Ancelmo Soares | Paulo Antônio dos Santos

ESTA É A NOVA DIRETORIA
- O companheiro Otacílio -
Leia matéria completa em 

nosso site:
http://www.sindmonmetal.com.br

VAMOS
JUNTOS!

RESCISÃO COMPLEMENTAR DA ARCELORMITTAL (referente ao Acordo Coletivo 
2013/2014) será feita no próximo dia 28, na sede do Sindicato, a partir de 8 horas.  Enquadram-se nessa situação 
os funcionários desligados da empresa no ano passado cujo período de aviso prévio tenha se encerrado A PARTIR 
DE 01/10/2013.
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Sessão Coruja da ArcelorMittal 
de cara nova: igualmente ruim

Em agosto do ano passado, o ZÉ MARRETA em 
matéria intitulada “Sessão Coruja para melhorar cli-
ma causa incômodo ao pessoal”, se referiu a reuniões 
admistrativas madrugada adentro, realizadas pela alta 
gerência da Usina de Monlevade. Agora, recentemen-
te, foi a vez da realização dessas “conversas” em ple-
no domingo, no final do expediente de quem cumpria 
jornada de 7h às 15 horas. Experiência sem os hábitos 
noturnos da coruja, mas igualmente inorportuna e can-
sativa para os companheiros. De qualquer forma, tem 
mais reunião à noite esta semana. 

Os trabalhadores da Usina têm demonstrado seu 
alto padrão profissional e o engajamento no trabalho, 
traduzidos nos números de produtividade. Em contra-
partida, merecem poder usufruir do direito ao descan-
so, ao convívio familiar e social, à saúde. 

E um recado para os companheiros: manifestem-se!  
silêncio não é a melhor ferramenta para enfrentar essas 
práticas da empresa.

NOTAS
UM POR TODOS, ALÉM DA CONTA  
Conforme denúncias, na Laminação (TL 1 e 2), a “equi-
pe” de VCI está com um único funcionário. Detalhe: 
são quatro máquinas e a situação anda crítica. 
A ArcelorMittal contratou recentemente novos funcio-
nários para a Usina, mas o treinamento do novo pessoal 
parece estar a passos mais do que lentos.
Além disso, no TL1, os trabalhadores da ArcelorMittal 
que operam VCI não têm equipamento adequado, ten-
do até que usar os próprios dentes para suprir a falta de 
estiletes. Além disso, não têm armários para guardar 
seus pertences. Não bastassem esses absurdos, os com-
panheiros não têm telefone no local para os contatos de 
trabalho. Mais ainda: precisam até usar o banheiro que,  
a princípio, é destinado apenas ao pessoal da empreitei-
ra que atua na área.

LEILI
- Companheiros que queiram conferir o Termo de Res-
cisão de Contrato de Trabalho podem procurar, pesso-
almente, a sede do Sindicato, de segunda a quinta-feira, 
de 8h às 10h e de 16h às 17h30. Às sextas-feiras (dia 
em que os trabalhadores deixam o expediente uma hora 
mais cedo), o horário pela manhã é o mesmo, mas, à 
tarde, é de 16 às 17 horas.

- Os Informes de Rendimentos para fins de Declaração 
de Imposto de Renda dos companheiros que trabalha-
vam na Leili estão à disposição na sede do Sindicato, 
de 8h às 17h30.

PROCESSO DA LEILI - 004.2014.064

Em 11/03, a juíza Maria Irene da Silva Coe-
lho encerrou o processo (1ª instância) e definiu 
que a sentença será proferida no dia 21 de mar-
ço, em audiência às 17h10.

Agora, as publicações do Sindicato no Twitter po-
dem ser visualizadas no lado esquerdo da página prin-
cipal de nosso site:

http://www.sindmonmetal.com.br

O Twitter é uma rede social que, diferentemente do 
Facebook, pode ser acessada (para fins de leitura) sem 
necessidade de cadastro.

novidade na Rede

RESCISÕES COMPLEMENTARES
NO GRUPO 19

Algumas empresas não cumpriram o prazo para 
a rescisão complementar, vencida em 28 de 

fevereiro. Prejudicam o trabalhador!
Aviso a esses patrões: a legislação trabalhista 

prevê multa em caso de atrasos.


