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Só mobilização pode fazer PLR avançar
Participe da assembleia na segunda-feira, 22, e mostre a força da categoria!

Na 11ª reunião para negociar a 
PLR, na segunda-feira (15), a Ar-
celorMittal demonstrou não querer 
atender às reivindicações: definiu 
em R$ 1.900,00 o salário-base mí-
nimo, bem abaixo dos R$ 2.300,00 
pagos no ano passado. Quanto às 
metas, a empresa se limitou a mí-
nimas alterações em percentuais de 
produção de tarugos e laminados. 

Os representantes da Arcelor-
Mittal chegaram a falar - mas sem 
constar na documentação escrita - 
em reduzir o peso dos indicadores 
das metas financeiras de 65% (da 
proposta patronal anterior) para 
63% (Ebitda, 40%; FCF, 23%) e 

aumento de 30 para 33% do peso 
total dos indicadores locais. A con-
traproposta do Sindmon-Metal, 
deixada em mesa no encontro ante-
rior, dia 10, reivindica redução do 
peso dos indicadores financeiros 
para 50% e aumento dos indicado-
res locais para iguais 50%; o piso 
salarial proposto é de R$ 2.300,00. 
Além disso, reivindicamos que o 
percentual mínimo de alcance de 
metas exigido para pagamento da 
PLR seja reduzido dos atuais 80% 
para 60%. 

Avançar
A empresa quer resolver tudo 

a toque de caixa, até usando argu-
mento de que alguns outros sindi-
catos já fecharam acordos, mas as 
negociações demonstram que os 
trabalhadores não podem se deixar 
vencer por pressões e ansiedade. 
Mobilização pode, sim, levar os 
patrões a respeitarem as reivindica-
ções da categoria como se deve. 

Por isso, é mais do que impor-
tante que o trabalhador  acompanhe 
as negociações e se manifeste.

Presença de todos na assembleia 
de segunda-feira, dia 22, é mais do 
que importante!

Participe! 
Decida!

NADA DE ENGOLIR SAPO: COMPANHEIROS DE JUIZ DE FORA REAGEM A MANOBRA
Em Juiz de Fora, a comissão de negociação de PLR fechou acordo com a ArcelorMittal, embora a propos-

ta tenha sido rejeitada por 90% dos trabalhadores presentes, de forma maciça, em assembleia realizada pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos da cidade. A entidade já prepara ação na Justiça do Trabalho para questionar o 
acordo.

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 22.06.2015, segunda-feira, em dois turnos, sendo o primeiro às 07:30 horas, em primeira convoca-
ção, e às 08:00 horas, em segunda convocação, e o segundo às 17:00 horas, em primeira convocação, e às 17:30 
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) Discussão e deliberações sobre a proposta de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) apresentada pela 
ArcelorMittal em reunião no dia 15/06/2015; 
c) Palavra franca sobre os assuntos relacionados com o objetivo da assembleia;
d) Redação, leitura, discussão e aprovação da ATA da assembléia ora convocada;
e) Encerramento

João Monlevade, 17 de junho de 2015

Otacílio das Neves Coelho - Presidente
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PROCESSOS JUDICIAIS
ARCELORMITTAL - “MEIA HORA” :
Nº 746/05 - Data da última atualização: 28/05/2015 - 
Cálculos com perito para, no prazo de 10 dias, se posi-
cionar sobre as considerações feitas pelas partes. 
Até o fechamento desta edição, não havia informação 
nova sobre o andamento. 

312/06 - Data da última atualização: 20/05 -  aguardan-
do, “em cinco dias”, manifestação do perito quanto  ao 
prazo final necessário para elaboração do laudo.

1157/09 - Complemento do processo nº 746/05, está 
pendente de julgamento no TST, em Brasília. Até ago-
ra, as decisões são favoráveis aos trabalhadores.

ABEB (direito de continuar com o plano de saúde)
126/13 - Atualização em 28/05 - O TRT julgou im-
procedente, e o Sindmon-Metal irá entrar com recurso 
contra a decisão. 

HARSCO - 939/10 - Situação em 09/06: processo com 
o juiz. Necessário aguardar novas informações. 

LEILI
4/14 - Leilão do galpão da empresa agendado para 5 de 
agosto, às 14 horas.

Livro sobre o companheiro João Paulo Pires de Vasconcelos 
será lançado no Sindmon-Metal no próximo dia 25

O companheiro João Paulo Pires de Vasconcelos, que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de João 
Monlevade (Sindmon-Metal) na década de 70 e tornou-se uma das grandes referências do sindicalismo brasileiro, 
é tema de livro que será lançado na sede de entidade, no próximo dia 25, às 19h30. A obra, intitulada “João Paulo 
Pires de Vasconcelos – Documentos e fatos de um sindicalista ativo e atuante”, foi escrita por Kleber Wiliam de 
Sousa, diretor do Metasita. 

(...)
Para elaborar o livro, Kleber recorreu a fontes como os acervos do Centro de Referência e Memória do Traba-

lhador (Cerem) do Sindmon-Metal, da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar (Diap). (...)

***
Leia matéria em nosso site:

http://www.sindmonmetal.com.br

Justiça do Trabalho reintegra cipista
demitido por arbitrariedade da ArcelorMittal

Há tempos a Arcelor-
Mittal não respeita esta-
bilidade de sindicalistas 
e já teve que reintegrar 
vários companheiros. Re-
centemente, estendeu sua 
arbitrariedade também a 
um companheiro que não 
é do Sindicato, mas foi in-
tegrante da Cipa na gestão 
2013/2014. E a justiça se 
fez valer mais uma vez. 

Eleito em 26 de julho 
de 2013, o companheiro – 
da Aciaria – tem estabilida-
de até 26 de julho de 2015, 
mas foi demitido pela Ar-
celorMittal, sem justa cau-
sa, no dia 10 de abril.

O Sindmon-Metal 
ajuizou ação na Justiça do 
Trabalho, que, no último 
dia 5, publicou decisão 
determinando à empresa 
reintegração do demitido 
no prazo de cinco dias, 

sob pena de multa diária 
de R$ 2 mil.

No despacho, o Juiz 
André Vitor Chaves, da 2ª 
Vara do Trabalho de João 
Monlevade, destacou a 
importância de decisão 
e reintegração rápidas, 
já que se aproxima nova 
eleição da Cipa e o traba-
lhador ilegalmente demi-
tido tem direito a concor-
rer novamente a cipista. 

A decisão tem caráter 
liminar e cabe recurso. 

ABUSO
Inadmissível que a 

empresa desrespeite tra-
balhadores que têm esta-
bilidade prevista em lei 
justamente porque, como 
precisam defender direi-
tos da categoria, não po-
dem estar à mercê da ar-
bitrariedade dos patrões.


