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PLR

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:

ArcelorMittal aceita comissão no modelo
defendido pelo Sindicato e previsto em lei,
mas
quer
cortar estabilidade já negociada
a) Leitura
do Edital
de Convocação;
b) Informações e deliberação sobre o processo número 0000004-45.2014.5.03.064;

Na franca
retomada
de discussões
em
tornodado
modelo
c) Palavra
sobre os assuntos
relacionados com
o objetivo
assembleia;

negocial da
PLR,leitura,
em reunião
na manhã
segunda-feira
d) Redação,
discussão e aprovação
da ATAdesta
da assembleia
ora convocada; (14), a
ArcelorMittal apresentou proposta em que admite adotar a
e) Encerramento.
comissão como o Sindicato tem defendido:
em que os membros
(representantes
empresa, dos
João Monlevade,
06 de março deda
2018
trabalhadores e do
Sindmon-Metal)
negociam entre si, sem
Otacílio
das Neves Coelho – presidente
ter que submeter suas decisões à gerência da empresa.
Esse formato paritário é o que prevê a Lei 10.101/2000, que
regulamenta o pagamento de PLR.
Por outro lado, a ArcelorMittal propôs reduzir de 2 para 1 o
número de sindicalistas na comissão, o que o Sindmon-Metal
considera aceitável, por estar igualmente de acordo com a
legislação.
Mas a empresa quer cortar um dos pontos que já estavam
acertados nas negociações até o momento: a estabilidade
dos integrantes da comissão. O Sindicato considera essencial
que os membros sejam estáveis, como forma de garantir aos
trabalhadores liberdade e segurança para negociar em nome
de seus companheiros sem risco de represálias.
Nova reunião foi agendada para a manhã da próxima
segunda-feira (21) para dar sequência à busca por um
acordo satisfatório.

