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Ano termina sem acordo e mobilização 
é mais necessária do que nunca

ArcelorMittal mantém proposta de 6,59% e aumenta R$ 50,00 no abano
Ficou para o novo ano. Esse foi o desfecho da reu-

nião com a ArcelorMittal no último dia 29. As alterações 
na proposta da empresa para o Acordo Coletivo foram 
mínimas: 6,59% (= variação de inflação) de reajuste sa-
larial em outubro e abono de R$ 950,00 pagos da se-
guinte forma: R$ 600,00 até 10 dias após a assinatura do 
acordo  mais R$ 350,00 em abril de 2015.

Em encontro anterior, os valores propostos pelos pa-
trões tinham sido os seguintes: 5,59% de reajuste em ou-
tubro + 1% em fevereiro de 2015; abono de R$ 900,00, 
sendo R$ 500,00 até 10 dias após assinatura do acordo + 
R$ 400,00 em fevereiro.

O Sindmon-Metal deixou nova contraproposta, para 
garantir ganho acima da inflação: 7% em outubro mais 
valor fixo de R$ 28,00 nos salários a partir de dezembro.; 
abono: R$ 1.250,00 pagos na assinatura do Acordo. O 
mais importante em tudo, porém, é a categoria estar mo-
bilizada e pronta para reivindicar sem se deixar vencer 
pelo “cansaço”, porque os trabalhadores “entregarem  os 
pontos” é o que os patrões mais querem ver.

IMPASSE NO GRUPO 19
A intransigência do 

Sime (sindicato patronal) 
levou ao impasse as ne-
gociações da Convenção 
Coletiva. Na reunião do 
dia 22 de dezembro, últi-
ma realizada, os patrões 
nem chegaram a tocar no 
tema do reajuste salarial, 
deixando a conversa tra-
vada em dois pontos: PLR 
de 2015 e multa por des-
cumprimento de acordo.

Os patrões insistem 
que a PLR de 2015 seja 
negociada por meio de 
comissão, como foi fei-
to por algumas empresas 
em 2014. Entretanto, pes-
quisa do Sindmon-Metal 
mostra que a maioria dos 
trabalhadores afirma não 
ter tido participação na 
escolha das comissões e 
desconhecer seus deta-
lhes. Essa, porém, é uma 
questão que não precisa-
ria travar a negociação sa-
larial deste ano (que não 

tem qualquer vínculo com 
a PLR 2015), mas o Sime 
prefere deixar os dois as-
suntos amarrados um ao 
outro, para criar dificul-
dade e impor sua vontade 
aos trabalhadores.

Outro ponto de trava-
mento é a multa por des-
cumprimento de acordo. 
Sinalizando claramente 
que quer facilitar as coisas 
para empresas não cum-
prirem a Convenção Co-
letiva, o Sime insiste em 
reduzir de R$ 1.249,20 
para R$ 100,00 a multa 
por descumprimento de 
acordo.

Frente ao impasse, o 
Sindmon-Metal pode pe-
dir instauração de Dissí-
dio Coletivo – nesse caso, 
as discussões iriam para a 
Justiça do Trabalho. Mas o 
melhor caminho é mesmo 
a negociação, e os patrões 
precisam abandonar a in-
transigência e negociar. 

PLR 2014 DO G19
Empresas do Grupo 19 estão pagando, agora em de-

zembro, a segunda (e última) parcela da PLR de 2014, 
que foi negociada em 2013.  Tem companheiro fazendo 
confusão, achando que está sendo antecipada parcela 
do próximo ano. NÃO. A de 2015 não está vinculada 
com a de 2014. E, no momento, o que está sendo nego-
ciado entre o Sindmon-Metal e o sindicato dos patrões 
é outro assunto: reajuste salarial e cláusulas afins.

valoR PaGo aGoRa foi neGoCiado eM 2013

PRÓXIMA REUNIÃO COM 
ARCELORMITTAL É EM 7 DE JANEIRO,

ÀS 10 HORAS.
ACOMPANHE!

TRABALHADOR PRECISA ESTAR UNIDO!

VALOR - Para empresas sem comissão de nego-
ciação, o valor de PLR a ser pago agora em dezembro 
é equivalente ao de 2013 corrigido pela inflação (6, 
59%), descontando-se a antecipação. Nas que têm co-
missão, é: valor apurado conforme metas, mais corre-
ção pelo INPC, menos antecipação.
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Pagamento de PPR da Harsco será em janeiro
O valor de PPR (Programa de Participação nos Resultados da Harsco) ainda não está definido, porque a empre-

sa aguarda a divulgação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de dezembro. Mas  a data para pagar 
já está definida: será na folha de pagamento de janeiro de 2015.

Vigilantes da Usina sofrem na chuva e no sol
As condições de traba-

lho para os vigilantes  nas 
portarias 2 e 5 da Arce-
lorMittal Monlevade está 
abaixo da crítica, qual-
quer que seja a estação do 
ano. Guarita de fibra com 
temperatura bem alta, 
água bem quente para 

consumo. Quando chove, 
a chuva invade a guarita.

Não bastassem esses 
problemas de infraestru-
tura, a Magnus (emprei-
teira que presta serviço 
de segurança e limpeza 
à Usina) tem abusado de 
horas extras. Conforme 

denúncias, quem re recu-
sa a fazer hora extra rece-
be advertência. Como já 
dissemos em outra bole-
tim, essa e outras empre-
sas querem mais é que o 
trabalhador acumule ad-
vertências, para justificar 
demissão por justa causa. 

Enfim, é isto: abuso atrás 
de abuso.

A ArcelorMittal, com  
tanto discurso sobre bom 
clima no convívio no am-
biente de trabalho e res-
peito aos funcionários, 
não pode admitir essas 
práticas.

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS: Estamos no Facebook, Twitter e Google +

Os links para acesso aos nossos perfis estão em nosso site:
http://www.sindmonmetal.com.br

FELIZ ANO NOVO, COMPANHEIROS!


