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PLR!
Agora é a hora!

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 GE-
RAL EXTRAORDINÁRIA a se realizar no dia 16.11.2015, segunda-feira, em dois turnos, sendo o 
primeiro às 07:30 horas, em primeira convocação, e às 08:00 horas, em segunda convocação, e o se-
gundo 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) Tomar conhecimento da última proposta da empresa e deliberar sobre deflagração de greve, con-
forme Lei 7.783/89;
c) Palavra franca sobre os assuntos relacionados com o objetivo da assembleia;
e) Redação, leitura, discussão e aprovação da ATA da assembléia ora convocada;
f) Encerramento

João Monlevade, 13 de novembro de 2015

Otacílio das Neves Coelho - Presidente

ArcelorMittal - Assembleia na segunda-feira,  dia 16

Comportamento da 
ArcelorMittal quanto à PLR 

se soma a uma série de 
atitudes que desrespeitam 
direitos dos trabalhadores, 

precarizam o trabalho e 
desestimulam

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

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

SEM MEDO VAMOS!

Desrespeito da ArcelorMittal se acumula e trabalhadores precisam dar resposta firme e corajosa

Questão de
DIGNIDADE
– A “proposta” da ArcelorMittal de não pagar a antecipação de PLR – que, por contrato, deveria ser 
paga até 15 de novembro – deixando os trabalhadores sem um recurso financeiro importante em pleno 
período das festividades de fim de ano e, além disso, jogando água fria em expectativas dos segmentos 
de comércio e serviço da cidade, que anualmente contam com essa injeção de dinheiro na economia 
local, é mais um dos muitos problemas que a empresa tem causado aos seus funcionários e à comuni-
dade;

– Há tempos, companheiros com quase 10 anos de serviço na Usina de Monlevade esperam um en-
quadramento salarial que nunca chega, apesar do discurso da empresa de que está fazendo os acertos 
necessários;

– A redução do quadro de pessoal – consolidada, principalmente, pela política de não fazer admissões 
que contrabalancem o grande número de demissões por aposentadoria ou outros motivos –, levam a 
sobrecarga de trabalho e criam um ambiente propício ao estresse, doenças ocupacionais e acidentes;

– Para ilustrar o problema de sobrecarga de trabalho, podemos citar o caso do pátio de tarugos, onde a 
empresa substituiu cinco trabalhadores terceirizados por apenas três funcionários de seu próprio qua-
dro, que ficam sujeitos a jornada de 8 horas diárias sem o devido intervalo para descanso;

– Entre as muitas práticas da ArcelorMittal que comprometem as condições de trabalho, imprescindí-
vel citar, ainda, a péssima qualidade do serviço no restaurante industrial e a morosidade na reposição 
de uniformes.

Os trabalhadores não podem se manter passivos diante dessa situação.
Não é só a PLR. É muito mais: é dignidade.

Todo mundo na assembleia da segunda-feira!


