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ARCELOR MITTAL

Sindicato denuncia
política de demissões

Na segunda feira, pela manhã, a
direção do sindicato fez ato
público na entrada da Arcelor
Mittal (antiga Siderúrgica de
Barra Mansa), como forma de
protesto em relação a condulta
da empresa e a quantidade de
demissões que vêm ocorrendo
desde o ano passado, que, até
agora, já sacrificou mais de 500
postos de trabalho, em Barra
Mansa e Resende.

Durante o ato, o presidente Silvio
Campos e a sua diretoria de-
nunciaram a situação de vulne-
rabilidade que estão passando os

Na última segunda-feira (25), sindicato
mobiliza trabalhadores da Arcelor Mittal
em protesto contra ações da empresa

trabalhadores e as famílias de
Barra Mansa, com as medidas
de modernização da empresa que
estão colocando em risco os
empregos e a qualidade de vida
da população.

Durante o ato, foi destacado o
papel social que a empresa deve
ter na cidade. Seus representantes
negam que há planos para o
fechamento imediato da unidade,
mas também se recusa a garantir
que a siderúrgica continuará em
funcionamento. Não adianta
mantê-la operando com meia
dúzia de trabalhadores.

Audiência
pública delibera
ações em defesa

do emprego

Sindicato participou na segunda-
feira, a noite, de uma audiência
pública na Câmara dos Vereadores
de Barra Mansa para discutir a
situação da empresa Arcelor Mittal
e de seus trabalhadores.
A audiência contou com a partici-
pação do movimento social, associ-
ações de moradores, dirigentes
sindicais e políticos da cidade, que
elaboraram e aprovaram ações para
suspender as demissões e manter a
planta de Barra Mansa (ver abaixo).
-Qualquer demissão ser comuni-
cada ao sindicato.
-Enviar encaminhamentos ao MP,
MPT, ao governo municipal e
estadual e à Arcelor Mittal.
-Sugerir um pacote de fomento de
desenvolvimento social municipal,
estadual e federal.
-Criação de uma comissão técnica
com representantes da OAB/BM e
Resende, Rotary BM/Alvorada,
Sindicato dos Metalúrgicos, Associ-
ação de Moradores de bairros, CDL/
BM, ACIAP, Confederação Nacional
dos Trabalhadores Metalúrgicos.
-Visita ao CADE pela Comissão.
-Congelamento das demissões,
com garantia da permanência das
atividades da empresa.
-E a prefeitura comunicar à comissão
qualquer informação sobre a empresa.



EM BREVE, NOVO CONVÊNIO COM A FACULDADE
DOM BOSCO, DE RESENDE, COM DESCONTOS

ESPECIAIS PARA SINDICALIZADOS.

SAINT GOBAIN

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense tem insistente-
mente procurado à empresa
para discutir as cláusulas do acordo
coletivo para seus funcionários.

Algumas empresas estão levando
em consideração a situação de
seus trabalhadores, negociando
diretamente com o Sindicato dos
Metalúrgicos, já que as
negociações com o Metalsul está
sob judice e que, portanto, vai
demorar, com a próxima audiência
marcada para o mês de abril.

Engie se nega a discutir
sobre o Acordo Coletivo

com o sindicato

ENGIE

O sindicato avaliou de forma
criteriosa o processo eleitoral da
CIPA gestão 2019 e tomou a
seguinte decisão:
Como não foi possível constatar
nenhuma irregularidade, exceto a
falha de comunicação com o
sindicato, bem como não foi
possível detectar nenhum prejuízo
aos inscritos, ficou decidido que
para evitar danos aos já eleitos e
a todos os trabalhadores da
empresa, pela ausência da
Comissão, foi dado como válido
o pleito.
A situação se deu após a empresa
alterar, unilateralmente, a data da
eleição da CIPA, gestão 2019,
sem comunicar ao sindicato.

Eleita a
CIPA 2019

Infelizmente, o sindicato recebeu
um comunicado da empresa que
ela vai aguardar o resultado da
audiência.

E com essa decisão, quem será
penalizado é o trabalhador, que
não tem os seus direitos
acordados.

O sindicato reconhece que,
apesar da decisão da Engie,
existem  várias outras empresas
que estão priorizando resolver a
situação de seus funcionários.


