
Nº 93…. Terça-feira, 27/03/2018

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade convoca todos os ex-funcionários da 
LEILI, sócios e não sócios, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a se realizar no dia 
08.03.2018, quinta-feira, às 17:00 horas, em primeira convocação, e às 17:30 horas, em segunda 
convocação, na sede do Sindicato, à rua Duque de Caixas, 165, José Elói, João Monlevade, ao lado da 
Policínica, obedecendo a seguinte ordem:

a) Leitura do Edital de Convocação;

b) Informações e deliberação sobre o processo número 0000004-45.2014.5.03.064;

c) Palavra franca sobre os assuntos relacionados com o objetivo da assembleia;

d) Redação, leitura, discussão e aprovação da ATA da assembleia ora convocada;

e) Encerramento.

João Monlevade, 06 de março de 2018

Otacílio das Neves Coelho – presidente

Trabalhadores da ArcelorMittal aprovam implantação  
experimental de tabela de 12 horas, com
quatro dias de trabalho e quatro de folga 

Modelo foi proposto por um grupo de metalúrgicos e depende 
de negociação do Sindicato com a empresa, que ainda não 

manifestou seu posicionamento

Foram 58% votos a favor e 42% contra. Com esse resultado, foi aprovada nesta 
terça-feira, 27, a proposta de implantação de tabela de revezamento com jornada 
diária de 12 horas, sendo quatro dias consecutivos de trabalho e outros quatro de 
folga. A aprovação se deu em assembleia realizada pelo Sindmon-Metal, em dois 
horários, pela manhã e no final da tarde. 
Do total de 268 presentes (equivalentes a 49% dos 550 trabalhadores de turnos de 
revezamento da Usina de Monlevade), 155 votaram a favor e 113 contra. 

O modelo aprovado foi proposto por um grupo de metalúrgicos durante reuniões 
setoriais realizadas pelo Sindicato no início de fevereiro.  A ideia é que a tabela seja 
testada durante seis meses, ao fim dos quais seria novamente avaliada.

O Sindmon-Metal apresentará o resultado à ArcelorMittal para negociações. 
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