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REVEZAMENTO
Assembleia discutirá
modelos de tabela
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16/4 - às 8h e às 16h

- EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade convoca todos os
trabalhadores da ARCELORMITTAL MONLEVADE

que trabalham em

turnos de revezamento, sócios e não sócios do sindicato, para a
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a se realizar no dia 16.04.2018,

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 segundo às 15:30 horas, em primeira convocação,
e às 16:00 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) Informação e deliberações sobre tabelas de revezamento;
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, 13 de abril de 2018
Otacílio das Neves Coelho - Presidente
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REFORMA TRABALHISTA
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Alternativas de tabela podem
ser avaliadas desde já

PG. 02

Depois que a ArcelorMittal recusou-se a
adotar a tabela de 12h mesmo experimentalmente. um caminho para fazer as negociações
avançarem passou a ser avaliar outros modelos. Fazer “remendos” na tabela atual – em
relação à qual existe insatisfação – de nada
adiantará.
O Sindmon-Metal tem outros formatos de
tabelas de revezamento, pesquisados junto a
outros sindicatos.
Os trabalhadores não precisam se curvar à
postura da ArcelorMittal. Mas somente
mobilização poderá trazer qualquer avanço. A
gerência já disse que acompanha assembleias
e o andamento dos diálogos entre o Sindicato
e a categoria. Sendo assim, se a empresa
conclui que seus funcionários estão desmobilizados, sente-se à vontade para dar as cartas.
Vale repetir:
MOBILIZAÇÃO É INDISPENSÁVEL

Impactos precisam
ser discutidos e enfrentados
O Sindicato foi um dos apoiadores do “I
Congresso de Direito do Trabalho e Processual do
Trabalho”, realizado no Centro Educacional de João
Monlevade no período de 2 a 4 de abril. O evento
foi realizado pela Rede de Ensino Doctum e Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB)/Seção Monlevade.
Os impactos da reforma trabalhista nas relações
de trabalho estiveram no centro das palestras. De
modo geral, tais impactos são negativos.
O apoio do Sindmon-Metal a iniciativas como esa
é mais um serviço aos trabalhadores, que devem
estar atentos às oportunidades de acompanhar
análises que interessam às suas demandas.
[Leia mais em nosso site]

PROCESSOS JUDICIAIS - ARCELORMITTAL
1. Minutos antes e depois da jornada - Encontra-se
em estágio de cálculos pelo perito designado pela
Justiça do Trabalho.
2. Abeb - TRT autorizou o Sindicato a representar
todos os empregados e ex-empregados da
ArcelorMittal. Empresa recorreu, e recurso aguarda
decisão do TRT desde março de 2018.
3. Alteração da jornada de turno diurno - Sindicato
ganhou parte do pedido, e processo está no TST,
aguardando julgamento nosso e da empresa desde
dezembro do ano passado.
4. 7ª e 8ª horas - Sentença “improcedente” em 10/4
deste ano. Já recorremos ao TRT.
5. Divisor 180 - Com recurso no TST.
6. PLR no prazo de aviso prédio - Ganhamos no
TRT a diferença de PLR no prazo do aviso prévio,
mas a ArcelorMittal recorreu da decisão. Recurso
aguarda julgamento no TST desde dezembro do ano
passado.
7. Comissão de PLR - Processo aguarda julgamento
de recurso no TRT.

Conheça momentos da história do Sindicato dos Metalúrgicos:
Visite o menu “Sindicato | Memória” de nosso site: www.sindmonmetal.com.br
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade - SINDMON-METAL
Rua Duque de Caxias, 165, José Elói - CEP: 35.930-065 - João Monlevade (MG) - Tel.: (31) 3851-1222/ Telefax: (31) 3851-2985
Email: sindicato@sindmonmetal.com.br / Redes sociais: facebook.com/sindmonmetal - twitter.com/sindmonmetal
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