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DECIDA AGORA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade convoca os trabalhadores da AR-
CELORMITTAL MONLEVADE, sócios e não sócios do sindicato, para a ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA a se realizar no dia 02.07.2015, quinta-feira, em dois turnos, sendo o primeiro 
às 07:30 horas, em primeira convocação, 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) apresen-
tada pela ArcelorMittal em reunião no dia 26/06/2015; 
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, 29 de junho de 2015

Otacílio das Neves Coelho - Presidente

Assembleia sobre PLR será realizada na quinta-feira, 2; hora de decisão

Conforme divulgamos em edição do ZÉ MARRE-
TA RAPIDINHO nº 8, de circulação online, a Arcelor-
Mittal apresentou nova proposta de PLR durante reu-
nião na sexta-feira, 26. Eis os principais pontos:  

 1) a empresa caminhou para trás nos pesos dos in-
dicadores de metas: 70%  para gerais/financeiros (Ebi-
ta, 40%, FCF, 30%) e 30% para locais, sendo que, an-
teriormente, frente à reivindicação do Sindmon-Metal, 
havia admitido reduzir o peso dos financeiros e aumen-
tar os pesos dos locais; 

2) alterou o valor do salário-base mínimo de R$ 
1.900 para R$ 2.150,00, ainda abaixo do que foi de-
finido na assembleia de trabalhadores do dia 22: R$ 
2.375,00; 

3) na Cláusula Nona, que garante pagamento pro-

porcional da PLR a funcionários afastados por acidente 
de trabalho, incluiu item garantindo que, em caso de 
doença ocupacional, o trabalhador terá direito a paga-
mento INTEGRAL. 

Importante chamar atenção para o salário-base mí-
nimo para cálculo da PLR. Mais da metade dos traba-
lhadores da Usina de Monlevade têm salário-base infe-
rior aos R$ 2.375,00 que reivindicamos. É fundamental 
garantir uma Participação nos Lucros e Resultados dig-
na para todos, e é e injusto deixar prejudicados justa-
mente aqueles para quem a PLR mais faz diferença: 
quem ganha menos.

Mas não se obtém vitória sem mobilização.
Participe da assembleia!
Decida!
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Sem anuidade, sem mensalidade

SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS:

 Estamos no Facebook,
Twitter e Google +

Acompanhe os informes do ZÉ MARRETA RAPIDINHO - Nos perfis do Sindmon-Metal no 
Facebook, Twitter e Google + ou no endereço http://zemarreta.wordpress.com/rapidinho.

Cipistas serão eleitos esta semana
A eleição dos membros da CIPA para a gestão 2015/2016 será realizada no dias 1º, 2 e 3 de julho (quarta a 

sexta-feira desta semana). Votar com consciência é importantíssimo, porque os companheiros cipistas têm a res-
ponsabilidade de lutar por boas condições de trabalho que preservem a saúde e a segurança dos trabalhadores.

Vote com liberdade! Vote com compromisso!

Abusos na Gacat precisam de um “basta!”
Jornada de trabalho excessiva e pressão psicológica 

são alguns dos problemas recorrentes na Gacat, con-
forme denúncias de companheiros. Entre os resultados 
negativos dessa cultura do abuso estão casos de depres-
são que acometeram alguns trabalhadores nos últimos 
anos. 

A Gacat já foi personagem do ZÉ MARRETA di-
versas vezes, sempre por razões negativas, e e necessá-
rio que providências sejam tomadas para dar um basta 
na situação!

Encontro sobre Redes Sindicais vai 
discutir Contrato Nacional de Trabalho
A Confederação Na-

cional dos Metalúrgicos 
da CUT (CNM/CUT) 
realiza, nos dias 26 e 27 
de julho, em São Ber-
nardo do Campo (SP), o 
Encontro Nacional sobre 
Redes Sindicais. Um dos 
objetivos é fortalecer a 
luta pelo Contrato Coleti-
vo Nacional de Trabalho 
através da articulação de 
acordos por empresa.

Essa mobilização bus-
ca garantir que a catego-
ria, em todo o país, tenha 
as mesmas condições de 
trabalho e remuneração. 
Com o Contrato Coleti-
vo Nacional de Trabalho, 
evita-se que empresas 

desloquem investimentos 
de um estado para outro  
em busca de ambientes 
mais adequados para “re-
duzir custos” e prejudicar 
o trabalhador: pagar me-
nos, explorar mais.

O encontro em São 
Bernardo Bernardo irá 
discutir também o cená-
rio econômico nacional 
e global, além de procu-
rar estimular a formação 
de redes sindicais como 
instrumento de lutas dos 
trabalhadores.

O momento exige re-
sistência às forças con-
servadores que têm am-
pliado espaço no Brasil e 
no exterior. 

Um livro, uma grande liderança
Uma inspiração per-

manente. Assim é João 
Paulo Pires de Vascon-
celos, ex-presidente do 
Sindmon-Metal (período 
de 1972 a 1978) e dire-
tor da CUT-Vale do Aço. 
Alguns companheiros de 
trajetória marcaram pre-
sença na sede do Sindica-

to para o lançamento do 
livro “João Paulo Pires 
de Vasconcellos – Docu-
mentos e fatos de um dos 
maiores referenciais para 
o sindicalismo brasileiro 
combativo e atuante”, dia 
25. A obra é de autoria de 
Kleber de Sousa, diretor 
do Metasita. 

LAMINAÇÃO - Trabalhadores que atuam nos halls 3 e 4 
reclamam de perseguição de um guardião de seguran-
ça. O recado é o de sempe: respeito aos companheiros. 
Orientação em vez de perseguição!

PARABÉNS!

20 de junho
foi Dia Nacional do Vigilante!


