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Resultado de indicadores de PLR vai ser 
discutido em reunião a ser agendada

O Sindmon-Metal encaminhou 
correspondência à ArcelorMittal 
Monlevade, na semana passada, so-
licitando agendamento de reunião 
para tomar conhecimento dos resul-
tados dos indicadores de metas de 
PLR referentes ao primeiro semes-
tre, tanto gerais (segmento de aços 
longos) quanto locais.  

O encontro é fundamental, uma 
vez que já foram publicados os re-
sultados financeiros oficiais dos 
dois primeiros trimestres de  2015 
da ArcelorMittal e, para pagamento 
da antecipação da PLR - programa-
do para novembro -, é considerado 
o desempenho apurado no período 
de janeiro a julho do ano corrente. 

NÚMEROS
Os dados já divulgados ao mer-

cado referem-se aos resultados do 
grupo, sem discriminar a Arcelor-
Mittal Brasil e, muito menos, o se-
tor de aços longos. 

De acordo com a empresa, o 
lucro líquido do grupo no segundo 
semestre foi de US$ 179 milhões, 
bem acima dos US$ 30 milhões 

previstos por analistas. O resultado 
representa ganho de US$ 52 mi-
lhões em relação ao mesmo período 
de 2014. 

Já o Ebitda (lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação e amor-
tização) – que é um dos indicado-
res financeiros da PLR, ao lado do 
FCF (Fluxo de Caixa) – foi de R$ 
de US$ 1,4 bilhão no segundo tri-
mestre, inferior ao de igual período 
de 2014, quando ficou em US$ 1,8 
bilhão.  A empresa, ao comentar o 
Ebitda do primeiro trimestre – US$ 
1,387 bilhão –, diz que o desempe-
nho foi impactado negativamente 
por contratos de operações nos Es-
tados Unidos. 

ANTECIPAÇÃO
O Acordo de PLR prevê o paga-

mento de antecipação até o dia 15 
de novembro. O valor é correspon-
dente ao 50% do que for apurado 
de desempenho no cumprimento de 
metas nos sete primeiros meses do 
ano.  Já o restante – também condi-
cionado a metas – é pago em maio 
de 2016.

Trabalhadores do Grupo 
19 precisam denunciar 

atrasos da PLR
O prazo para pagamento da 

antecipação da PLR do Grupo 
19 venceu no dia 10 de julho. 
Como o Sime (sindicato patro-
nal) solicitou reuniões para dis-
cutir supostas dificuldades de 
algumas empresas em cumprir 
o prazo, o Sindmon-Metal de-
cidiu que, durante o período de 
conversações, não haveria co-
brança de multa por descumpri-
mento de acordo. A nova data-
limite foi o dia 31.

Empresas que não cumpri-
ram esse prazo estão sujeitas a 
ação judicial e multa. No entan-
to, para que o Sindmon-Metal 
possa tomar providências, é 
necessário que os trabalhadores 
entrem em contato conosco e 
denunciem a irregularidade. 

Companheiros demitidos 
durante este ano têm direito a 
pagamento proporcional e tam-
bém devem procurar o Sindica-
to.

O valor da PLR é correspon-
dente ao do ano passado com 
correção pela variação inflacio-
nária (pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor – INPC), 
condicionado ao cumprimento 
de metas. A antecipação é de 
50% do total estimado. No caso 
das “indústrias de fora”, a ante-
cipação é de R$ 586,25.

MAGNUS SERVIÇOS - Trabalhadores reclamam que não têm pla-
no de saúde, tíquete-refeição, vale-transporte e cesta básica. Segundo 
os companheiros, direitos conquistados em outra empresa do grupo 
(Magnus Patrimônio), são negados a eles. Igualdade já!
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ARCELORMITTAL - “MEIA 
HORA” :
Nº 746/05 - Atendendo pedido da 
ArcelorMittal, a Justiça do Tra-
balho  ampliou em mais 20 dias o 
prazo para manifestação sobre os 
esclarecimentos do perito a respei-
to dos cálculos. A intimação aos 
advogados, com o novo prazo, foi 
publicada em 06/08.

312/06 - Cálculos ainda com  o pe-
rito.

ABEB  
126/2013/102 - Aguarda julgamen-
to do recurso interposto pelo Sindi-
cato.

LEILI
4/14 -  No leilão realizado em 
05/08, houve pequeno lance, infe-
rior ao mínimo exigido. Necessário 
aguardar próximo procedimento da 
Justiça do Trabalho. 

PROCESSOS JUDICIAIS

Sindicalistas discutem pauta para encontro da Rede dos 
Trabalhadores da ArcelorMittal  programado para setembro

Representantes do Sindmon-
Metal, da Confederação Nacional 
dos Metalúrgicos da CUT (CNM/
CUT) e da Federação dos Meta-
lúrgicos da CUT de Minas Gerais 
(FEM-CUT) reúnem-se na manhã 
da sexta-feira (14), na sede do Sin-
dmon-Metal, para preparar a pauta 
para um encontro da Rede dos Tra-
balhadores da ArcelorMittal, agen-
dado para setembro. 

Na reunião, serão abordadas 
questões como a posição dos sindi-
catos frente à crise econômica e as 
principais demandas dos trabalha-
dores no Comitê Mundial de Saúde 
e Segurança da multinacional.

Participam o secretário de ad-

ministração e finanças do Sind-
mon-Metal, José Quirino, que é o 
Coordenador da Rede dos Traba-
lhadores da ArcelorMittal e diretor 
executivo da CNM, o assessor po-
lítico do Sindicato, Ernesto de Be-
aumont, o secretário de organiza-
ção da CNM, Ubirajara de Freitas 
(Bira), e o presidente da FEM, José 
Wagner.

A rede, criada no início dos 
anos 2000,  esteve inativa durante 
alguns anos e suas atividades estão 
sendo retomadas e dinamizadas em 
2015. Seu objetivo é complementar 
a ação dos sindicatos dos trabalha-
dores da empresa por meio da atu-
ação em questões macro, globais.

Movimentos populares diversos, centrais sindicais e entidades 
de classe sairão ás ruas no dia 20 de agosto em todo país, em de-
fesa dos direitos sociais, da liberdade e da democracia. A Central 
Única dos Trabalhadores de Minas Gerais (CUT/MG) terá parti-
cipação ativa na mobilização em Belo Horizonte.

Leia mais em nosso site:

http://www.sindmonmetal.com.br

Acordos Coletivos (Arce-
lorMittal) e Convenções 

Coletivas (Grupo 19)

Nossos Acordos Coletivos e 
Convenções Coletivas ficam dispo-
níveis em nosso site (menu “Acor-
dos/Convenções”), para que o tra-
balhador para lê-los    

Além disso, nas próximas edi-
ções do Zé Marreta,  vamos passar 
a publicar e comentar cláusulas.  


