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Saiu no
RAPIDINHO

Contagem regressiva
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PLR ARCELORMITTAL:
Assembleia de trabalhadores
decide pela GREVE

48 horas

a partir desta
terça, dia 17

Acompanhe nossos
comunicados!
Todos juntos!

Zé Marreta

Sindmon-Metal

Vale a pena reprisar:
Questão de

SEM MEDO

VAMOS!

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 comunidade;
– Há tempos, companheiros com quase 10 anos de serviço na Usina de Monlevade esperam um enquadramento 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 quadro, 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, imprescindível 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.
Não tem respeito? GREVE.
O que está em jogo neste movimento é a PLR. Campanha Salarial prossegue paralelamente
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