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Arcelor Mittal responde às
demandas dos trabalhadores

ARCELOR MITTAL

Em reunião, na quarta-feira, dia
3/4, representantes da empresa
e o sindicato discutiram sobre
vários temas de interesse dos
trabalhadores.

Em reunião com o sindicato,
representantes da Arcelor
Mittal apresentaram a
posição da empresa em
relação PPR, EPI´s,
FUNCEJEN, entre outros.

PPR 2018
A Arcelor Mittal comunicou que
decidiu (sem a participação do
sindicato), que não pagará o
PPR 2018. E sim uma bonifi-
cação em duas parcelas, justifi-
cando não ter tido metas e crité-
rios no ano passado.

A primeira já foi paga no mês
de novembro do ano passado e
a segunda parcela será paga até
o dia 15 de maio. O valor será
comunicado após decisão
interna.

O sindicato ainda tentou conven-
cer que o certo seria levar à
votação. Mas a empresa afirmou
que iria pagar por liberalidade.

DESJEJUM
Após reclamação dos trabalha-
dores, que não estão conseguindo
tomar café da manhã no refeitório
e abrir o ponto antes do horário,
o sindicato encaminhou sugestão
dos trabalhadores de que fosse
instalado um relógio de ponto no
refeitório.

A empresa vai estudar a sugestão
mas já adiantou que, caso seja
instalado, o ponto deverá ser
registrado logo após o desjejum.

A demora na entrega dos EPI´s,
que, segundo os trabalhadores,
tem sido um processo buro-
crático, a justificativa da empre-
sa é que foi devido a mudança
de ciclo, fornecedor e estoque.
Mas que já está sendo providen-
ciado um meio para agilizar a
entrega.

FUNCEJEN
Após tomar conhecimento da
preocupação dos trabalhadores
sobre o dinheiro da FUNCEJEN,
a empresa explicou que depende
da PREVIC para liberação do
dinheiro e que o processo é real-
mente demorado.

A direção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos espera que a empresa
entenda o apelo dos trabalhadores
e tome providências.

ÔNIBUS
Sobre as reclamações dos traba-
lhadores do aumento do horário
de espera do ônibus, que passou
para 40min, a empresa se com-
prometeu em voltar, na próxima
semana, com o antigo tempo de
espera que é de 30min.

EPI´s



Empresa providencia
mudanças de condulta

SAINT GOBAIN

Após denúncias do sindicato, a
empresa estará providenciando
mudanças de conduta em rela-
ção ao excesso de horas extras
e suspensão das folgas, entre
outros.

A diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
entende que as denuncias que
chegaram à direção porque a
empresa está submetendo os

trabalhadores a jornadas exces-
sivas e em condições degradantes,
sem direito a folga, furtando-os o
tempo de convívio familiar.

A empresa entrou em contato
com o sindicato nesta quinta-feira
(4/4) e se comprometeu em rever
a conduta de suas chefias e
resolver os problemas apresen-
tados pelos trabalhadores.

CAMPANHA SALARIAL 2019

Sindicato entrega a
pauta de reivindicações

Depois de realizar pesquisa entre os
trabalhadores, o Sindicato dos
Metalúrgicos já iniciou a entrega da
pauta de reivindicações para
renovação do Acordo Coletivo de
Trabalho 2019/2020.
A direção do  sindicato espera que
as negociações sejam finalizadas
dentro do prazo da data-base, que
é 1º de maio.
Apesar da situação de crise que o
país enfrenta, o sindicato espera que

as negociações de reajuste sejam
acima do INPC.  Não dá mais que
a conta da crise recaia como pre-
juízo no bolso dos trabalhadores. As
empresas devem cobrar do governo
e dos parlamentares medidas para
melhoria da economia, conforme
sinalizou ainda em campanha elei-
toral. Os trabalhadores estão
cansados de ser penalizados, hora
com o medo do desemprego e hora
com salários defasados e sem pers-
pectivas de rever as perdas.

Sindicato
discute Arcelor

Mittal com
governo do Rio

Sindicato dos Metalúrgicos este-
ve reunido com o vice-governador
do Rio, Cláudio Castro, junta-
mente com o prefeito de Barra
Mansa, Rodrigo Drable, para
discutir a situação da Arcelor Mittal.

A pauta foi a garantia dos empregos
e a fomentação de novos produtos
para a manutenção da Arcelor
Mittal no município de Barra Mansa.

O representante do governo do Rio
garantiu o empenho em criar  políti-
cas direcionadas a permanência da
empresa no município. Nas pala-
vras do presidente do sindicato,
Silvio Campos: “É o sindicato, prefei-
tura e governo do Estado na luta pelos
empregos em Barra Mansa”.

“Caititu fora da
manada é

“papa” de onça”
“Caititu fora da manada é “papa” de
onça” é um antigo ditado, que, sim-
plificando, quer dizer que o caititu,
que é um animal que, quando se
afasta do grupo, torna-se presa fácil
para os felinos.
O que o sindicato quer dizer com
isso? Quer alertar aos trabalhadores
que quando o individuo decide sair
do sindicato, ficará mais vulnerável
e mais fragilizado nas mãos do patrão.
Nos últimos meses, muitos pediram
para se sindicalizar, enquanto alguns
estão pedindo para sair do sindicato.
Hoje, principalmente, após a reforma
trabalhista, o contexto é desfavorável
à luta pela manutenção dos direitos.
E, pior ainda, para novas conquistas.
Portanto, unidos e organizados, os
trabalhadores tem mais chances de
novas conquistas e barrar a perda
de direitos.


