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ARCELOR MITTAL

Empresa pratica terrorismo
com os trabalhadores

Sob ameaças e pressões,
Arcelor Mittal tenta impor aos
trabalhadores a sua proposta
para a renovação do Acordo

Coletivo de Trabalho
As negociações da campanha
salarial iniciaram no dia 22/5.
De lá pra cá, já ocorreram duas
votações: a primeira com 94%
de rejeição à proposta apresen-
tada, e a segunda que, mesmo
com a pressão das chefias em
cima dos trabalhadores, foram
mais de 70% de rejeição.

Recentemente, na última reu-
nião (3/7), o sindicato retornou
à mesa de negociação e foram
apresentadas (como sempre) as
dificuldades financeiras da em-
presa, os seus recentes investi-
mentos e modernização de equi-
pamentos, e foi anunciada a
necessidade de fazer um lay off,
em função da paralisação de

áreas que estarão passando
pelas reformas.
O sindicato entende a neces-
sidade de novos investimentos e
da modernização de equipa-
mentos, mas ressalta que é pri-
mordial o investimento no traba-
lhador, com melhores salários e
benefícios para valorizar e incen-
tivar a produção no chão da fábrica.

Depois da última votação, com
rejeição de mais de 70%, a
empresa está insistindo para que
o sindicato leve novamente à
votação a mesma proposta. E o
sindicato vem reafirmando que
não é a prática deste sindicato,
levar à votação a proposta que
já foi recusada.

O Sindicato dos Metalúrgicos
recebeu denuncias dos traba-
lhadores que tem gerentes obri-
gando os trabalhadores a assinar
uma listinha para que o sindi-
cato volte com a mesma pro-
posta. E o sindicato reafirma que

SINDICATO
APRESENTA SUA

CONTRA PROPOSTA
Apesar das inúmeras demissões
que a empresa fez e de novas
ameaças, na última reunião, no
intuito de resolver os impasses
do acordo coletivo, o sindicato
cedeu ao máximo e chegou a
apresentar uma contra-proposta,
que reivindica para os traba-
lhadores: reajuste pelo INPC
pleno (1,69%) e mais um abono
de R$ 700; cartão alimentação
de R$ 250/mês; e que o abono
de retorno de férias seja retro-
ativo a 1º de maio.

EMPRESA PRESSIONA TRABALHADORES
não vai aceitar esse tipo de
pressão. Portanto, é importante
que os trabalhadores fiquem
tranquilos, não caiam nessa
chantagem e não se exponham.
Mesmo com a listinha, o sindi-
cato não vai voltar atrás.

BOM SENSO É O QUE
O SINDICATO ESPERA
Os representantes da empresa
ficaram de discutir com a dire-
toria a nova proposta apresen-
tada e voltar a se reunir com o
sindicato.

É importante ressaltar que, apesar
da lentidão nas negociações, será
priorizada a data base dos meta-
lúrgicos que é 1º de maio.

O sindicato resalta que o maior
patrimonio de uma empresa são
os seus trabalhadores. Portanto,
são eles que merecem o maior
investimento.



STF mantém o fim
da contribuição

sindical obrigatória

Votaram pela volta da contri-
buição obrigatória os ministros
Edson Fachin, relator da ação
direta de inconstitucionalidade,
Rosa Weber e Dias Toffoli.
Votaram a favor da constitu-
cionalidade do fim do imposto
Luiz Fux, Alexandre de Moraes,
Luís Roberto Barroso, Gilmar
Mendes, Marco Aurélio Mello  e
Cármen Lúcia.

O fim da contribuição obriga-
tória foi aprovado no contexto
da Reforma Trabalhista sancio-
nada em 2017. A medida foi
vista pelos sindicatos e centrais
como forma de enfraquecer a
representação dos trabalhadores.

De acordo com informações do
Ministério do Trabalho, o Brasil
tinha, em 2017, 16,5 mil sindi-
catos, sendo 11,3 mil dos traba-
lhadores e 5,1 mil dos patrões.
Em 2016, a contribuição sindical
gerou montante de R$ 3,5
bilhões. A maior parte ficou com
os sindicatos dos trabalhadores,
que recebeu R$ 2,1 bilhões.

Relator da ação que questiona

o fim da contribuição, Fachin
considerou que o importo faz
parte de um tripé formado
também pela unicidade e a
representatividade obrigatória,
para toda a categoria e não
apenas para associados.

Segundo Fachin, há 1 problema
formal na aprovação da nova
lei, pois parte da contribuição
sindical representa receita
pública, pois percentual é des-
tinado ao Fundo de Amparo
para o Trabalhador. De acordo
com o ministro, o Congresso ti-
nha a obrigação constitucional
de prever o impacto financeiro
antes da aprovação da lei.

Segundo o presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos, Silvio
Campos: “o problema é descobrir
uma fórmula para que o sindicato
sobreviva e permaneça firme na
luta em defesa dos trabalhadores
diante desse ataque devastador
às conquistas históricas de seus
direitos trabalhistas. Sem dúvida,
isso foi uma vitória dos patrões
contra à classe trabalhadora”.

Por 6 a 3, a maioria dos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu,
nesta sexta-feira (29), manter o fim da

obrigatoriedade da contribuição sindical
aprovada pela Reforma trabalhista,

consignada pela Lei 13.467/17. Trata-se de
derrota perturbadora para o movimento

sindical, ao passo que houve imensa queda
de arrecadação por parte das entidades.

Após Reforma
Trabalhista,
despenca o

número de ações
na Justiça

Dados divulgados pelo
Tribunal Superior do

Trabalho (TST) revelam
uma redução de 39,3%

de novas ações
trabalhistas ingressadas

no país entre os
primeiros cinco meses de
2016, antes da reforma
trabalhista, e o mesmo

período de 2018.
A redução é atribuída à Reforma
Trabalhista, imposta pelo grupo
político que apoia o governo de
Michel Temer (MDB) em
novembro de 2017, que retirou
uma série de direitos dos
trabalhadores e criou obstáculos
para a judicialização de questões
trabalhistas.

Entre as mudanças instauradas
pela reforma, por exemplo, está
exigência de que, em caso de
derrota, o trabalhador pague os
honorários do advogado da em-
presa, mesmo quando reconhe-
cido juridicamente como pobre
- na prática, anulando  dispo-
sitivo legal que isenta de custos
processuais a parte que declarar
não poder arcar com as des-
pesas da ação judicial.

Para especialistas, a queda no
número de ações representa o
medo e a falta de informação
dos trabalhadores e sindicatos
em relação às mudanças na
legislação.


