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PLR ArcelorMittal

“Devo, não nego, pago quando puder” (A empresa)
No ano em que comemora seu 80º aniversário, Usina de Monlevade presenteia os
trabalhadores e a cidade com notícias ruins: descumprimento de contrato de PLR,
com não pagamento de antecipação, às vésperas do Natal, e postura evasiva quanto à campanha salarial, embora seus dados de produção, vendas e faturamento não
justifiquem o discurso da “falta de recursos em caixa”.

Assembleia dia 04 de novembro, quarta-feira!
Participe. Não deixe que outros decidam por você!
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade convoca todos os trabalhadore da
ARCELORMITTAL MONLEVADE, sócios e não sócios do sindicato, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a se realizar no dia 04.10.2015, quarta-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 PLR e tomada de conhecimento do andamento das negociações da
Campanha Salarial.
c) Palavra franca sobre os assuntos relacionados com o objetivo da assembleia;
d) Redação, leitura, discussão e aprovação da ATA da assembléia ora convocada;
d) Encerramento
João Monlevade, 30 de outubro de 2015
Otacílio das Neves Coelho - Presidente

e Campanha
E... Salarial 2015

Zé Marreta

Sindmon-Metal

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
A Comissão Nacional da Memória, Verdade
e Justiça 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
outubro, 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
(CEDOC CUT), que
assessorou a Comissão,
utilizou, entre as fontes
de pesquisas, documentos de instituições sindicais, entre elas o Centro
de Referência e Memória do Trabalhador (Cerem) do Sindicato dos
Metalúrgicos de João
Monlevade (SindmonMetal).
O Relatório está dividido em quatro partes.
A terceira delas, dedicada à pesquisa e documentação, traz reproduções de documentos e
fotos sobre intervenções
sindicais, invasões de
sindicatos, repressão às
greves e também pes-

– Publicação traz reproduções digitalizadas de documentos do Centro de Referência e Memória do Trabalhador (Cerem)

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.
Compartilhe com
seus companheiros.

quisas
desenvolvidas
por entidades CUTistas
e seus centros de documentação. Entre os documentos 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 conjunta
entre militares e a então
Companhia Siderúrgica
Belgo-Mineira (atualmente, ArcelorMittal).
O Relatório conta
com a apresentação do
presidente da CUT, Vagner Freitas, e prefácio de
Expedito Solaney, exsecretário de Políticas
Sociais da Central, que
coordenou a Comissão.
A publicação da Comissão Nacional da Memória, Verdade e Justiça
da CUT, em sua edição
em papel, pode ser solicitada ao Centro de
Documentação e Memória Sindical da CUT
(cedoc@cut.org.br). A
versão digital pode ser
baixada em nosso site,
onde está disponível a
matéria completa.
Confira:
sindmonmetal.com.br
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