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As empresas IBR LAM & IBRAME,
desde que se instalaram em Itatiaia,
nunca conseguiram operar 100% a
sua capacidade. Desde o início, ja
apresentou dificuldades, o que provo-
cou, recentemente, o desligamento de
quarenta trabalhadores. As dificul-
dades que são frutos da crise econô-
mica mundial, alta do dólar e instabili-
dade econômica no país. Além do
mais, decorre também de medidas
adotadas pelo Governo do Estado do
Rio, que, além de ter aumentado o
ICMS, assinou o Convênio ICMS 36/
2016, que inviabiliza as operações
de refino de cobre com São Paulo e
outros estados. Hoje, o forno está
parado, e se o estado não mudar isso,
as empresas não terão condições de
operar a linha de sucata de cobre que
representa 70% dos postos de
trabalho nas empresas. E como os
concorrentes de outros estados não
sofrem com isso, a empresa vem
perdendo vendas drasticamente, ao
ponto de estar com a fábrica parada.

IBR LAM & IBRAME - CAMPANHA SALARIAL 2016

Empresas ameaçam
demitir mais de quarenta

trabalhadores
IBR LAM & IBRAME pedem prorrogação do

Acordo Coletivo de Trabalho para janeiro de 2017
A política do sindicato é de priorizar a
empregabilidade nas siderúrgicas da
Região. E, diante das dificuldades de
manter a produção, vem negociando,
desde o ano passado, alternativas para
manter os empregos, entre elas, FAT
(Fundo de Amparo ao Trabalhador),
PPE (Programa de Proteção ao
Emprego),  que vem contribuindo para
evitar muitas demissões. Mesmo
assim, houve uma queda subs-
tancial no número de postos de
trabalho, com o fechamento de
empresas, como, por exemplo, a
Armco Staco, que encerrou suas
atividades e que, até agora, não
conseguiu nem honrar com todos
os compromissos legais com os
seus funcionários. O sindicato
conseguiu garantir o FGTS e do
Seguro Desemprego.

Mesmo diante do quadro desfavorável,
o sindicato tem cobrado das empresas
medidas que preservem o seu maior
patrimônio, que são os trabalhadores.

E vem criando alternativas que en-
volveu inclusive a participação do
presidente da OAB/Resende, Dr.
Samuel Carreiro.

Sobre o acordo coletivo de trabalho, o
sindicato discutiu com os represen-
tantes das IBR LAM & IBRAME, que
pediram a prorrogação do atual acordo
coletivo para janeiro de 2017. E,
como até agora elas vêm cumprindo
o seu papel, pagando salários e be-
nefícios em dia, (valores esses que
estão acima da média entre as meta-
lúrgicas da região), o sindicato decidiu
aceitar o pedido e voltar a discutir o
reajuste na data solicitada.

O momento é difícil para todos e a
direção do sindicato não quer ver mi-
lhares de trabalhadores desempre-
gados, com suas famílias passando
situação ainda mais difícil que a atual.
É hora de agir com prudência, usando
bom senso, negociando com as
empresas formas viáveis de evitar o
caos na região.


