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A PASSOS 
LENTOS

ArcelorMittal não apresenta nenhuma 
contraproposta salarial em reunião

Apenas manutenção de conquistas de acordos ante-
riores. Foi assim a postura da ArcelorMittal na reunião 
de negociação salarial com o Sindicato dos Metalúr-
gicos na última terça-feira (27). A empresa não acei-
tou nenhuma das reivindicações novas da pauta e nem 
apresentou qualquer contraproposta de reajuste salarial 
ou abono.

Chororô sobre crises econômica e política dominou 
o discursou da gerência da Usina de Monlevade duran-
te a conversação. 

Nova reunião foi agendada para o dia 05 de 
novembro, quinta-feira, às 10 horas. 

ALGUMAS REIVINDICAÇÕES

- Aumento real de 4% mais reposição da infla-
ção (INPC) de 9,78%, totalizando 

14%;
- Abono de 

R$ 3.500,00, a ser pago em fevereiro 
de 2016;

- Salário de ingresso de R$ 1.764,55;
- Auxílio-funeral de R$ 2.264,84;

- Cota de gênero: destinação de 30% dos cargos 
para mulheres

***

Em discussão de pauta, patrões do Grupo 19
se limitam a discutir crise; mobilização é que fará avançar

A reunião de negociação com o Sime (sindicato patronal) realizada nesta quinta-feira (29) resumiu-se a 
discussão de pauta e, como sempre, os patrões exibiram sua lamúria. De concreto, ficou apenas acertada a 
agenda da próxima reunião, em 6 de novembro, sexta-feira da próxima semana, às 9 horas. Eles querem rea-
lizar, ainda, uma reunião específica para discutir com o Sindmon-Metal aspectos do acordo de PLR vigente.

A negociação salarial só será de fato produtiva com a mobilização dos trabalhadores. TODOS UNI-
DOS!

Vale lembrar alguns pontos principais da pauta:  
Aumento real de 4% mais reposição da inflação (INPC) de 9,78%, totalizando 14%; - piso salarial de R$ 

939,99 a R$ 1.146,10, de acordo com função, qualificação e tempo de experiência; auxílio-funeral de R$ 
713,11; Participação nos Lucros ou Resultados: negociação de novos critérios e valores.

CLINIMON, a clínica do Sindicato para atendimento à saúde - 3851-5362. CONHEÇA!

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.
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Relatório da Comissão Nacional da Memória, Verdade e Justiça da CUT 
mostra que trabalhadores foram principais vítimas da ditadura militar; 

repressão ao Sindicato de Monlevade é um dos casos relatados
– Livro traz reproduções digitalizadas de 
documentos do Centro de Referência e 
Memória do Trabalhador (Cerem)

A Comissão Nacional da Memória, Verdade e Jus-
tiça da CUT (Central Única dos Trabalhadores) lançou 
durante o 12º Congresso Nacional da Central, realizado 
na cidade de São Paulo, entre os dias 13 e 17 de outu-
bro, o seu Relatório contendo uma síntese dos trabalhos 
realizados e artigos de pesquisadores sobre a ditadura 
militar no Brasil. A publicação, organizada pelo Centro 
de Documentação e Memória Sindical da CUT (CE-
DOC CUT), que assessorou a Comissão, utilizou, entre 
as fontes de pesquisas, documentos de instituições sin-
dicais, entre elas o Centro de Referência e Memória do 
Trabalhador (Cerem) do Sindicato dos Metalúrgicos de 
João Monlevade (Sindmon-Metal).

O Relatório está dividido em quatro partes. A ter-
ceira delas, dedicada à pesquisa e documentação, traz 
reproduções de documentos e fotos sobre intervenções 
sindicais, invasões de sindicatos, repressão às greves e 
também pesquisas desenvolvidas por entidades CUTis-
tas e seus centros de documentação. Entre os documen-
tos reproduzidos, estão páginas do Processo da Justiça 
de nº 4281, movido contra dirigentes do Sindicato dos 
Metalúrgicos de João Monlevade, em 1964, num ato de 
perseguição aos trabalhadores que envolveu ação con-
junta entre militares e a então Companhia Siderúrgica 
Belgo-Mineira (atualmente, ArcelorMittal). 

O Relatório  conta com a apresentação do presiden-
te da CUT, Vagner Freitas, e prefácio de Expedito So-
laney, ex-secretário de Políticas Sociais da Central, que 
coordenou a Comissão.

O Relatório da Comissão Nacional da Memória, 
Verdade e Justiça da CUT, em sua edição tradicional 
em papel, pode ser solicitado ao Centro de Documenta-
ção e Memória Sindical da CUT (cedoc@cut.org.br).

Confira matéria completa em nosso site, onde é pos-
sível, ainda, acessar o link para baixar o relatório.

http://www.sindmonmetal.com.br


