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Após quatro reuniões e inúmeras
tentativas de agilizar as nego-
ciações sobre a renovação do
Acordo Coletivo de Trabalho, repre-
sentantes do sindicato recusam
proposta em mesa que não oferece
nem a reposição das perdas salariais
pelo INPC (5,07%).

A boa vontade do sindicato foi
tanta que até aceitou reduzir o
número de reivindicações, como:
melhoria do abono no retorno de
ferias para 60%; um dia de folga
no dia do aniversario do funcio-
nário; redução da jornada de
trabalho para 40h semanais,
conforme é praticado em outras
plantas da Arcelor; garantia de 4
consultas mensais no plano  Unimed,
sem custos para o funcionário; entre
outras reivindicações.

Nesta segunda-feira (10), ocorreu
nova reunião, que a empresa trou-
xe uma proposta indecorosa, de-
monstrando a falta de respeito e con-
sideração com os seus funcionários.

Empresa faz proposta
e sindicato recusa

em mesa de reunião

ARCELOR MITTAL

Apesar da crise nacional, que  afeta
à todos, e não somente a Arcelor
Mittal, não é justo que as várias
perdas e demissões que vem
ocorrendo, recaiam no trabalhador,
que continua sendo o mais pena-
lizado. Até mesmo os benefícios
oferecidos, hoje, pela empresa
são inferiores aos praticados na
região, como por exemplo, o
cartão alimentação que é de
somente R$240.
Após a recusa, a empresa ficou de
reavaliar, a possibilidade de criar
melhorias na proposta e apresentar,
na próxima quarta-feira, ao Sindicato.
Já deu pra sentir o nível de neces-
sidade de mobilização para enfrentar
essa empresa que não valoriza e
deixa sempre o trabalhador em
segundo plano.
A direção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos esclarece que as cláu-
sulas sociais aprovadas no Acordo
Coletivo do ano passado, estão
garantidas por mais um ano.

Vejam o absurdo oferecido pela empresa:
 Reajuste salarial de 3,5%, onde o INPC é 5,7%.

 Piso salarial de R$1.499,69, 4% de rejuste, onde o
reivindicado é de R$1.700.

 Cartão alimentação de R$260, 4% de reajuste e
congelar o desconto, onde o reivindicado é de R$500.

 Auxilio creche reajuste de 3,5%, passando de
R$406.76 para R$421 e alterando a idade de 5 anos
para 6 anos.

Senado aprova
regras que

endurecem o
acesso a
benefícios

previdenciários

A medida provisória cria programa
de revisão de benefícios do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
O texto exige cadastro do traba-
lhador rural e restringe o auxílio-
reclusão aos presos do regime
fechado.

Também está na pauta a MP 872/
19, que estende até dezembro de
2020 o prazo de pagamento de
gratificações destinadas a servi-
dores requisitados pela Advocacia-
Geral da União (AGU).

Consta ainda da agenda de vota-
ções do plenário a MP 867/18, que
prorroga o prazo de adesão do
produtor rural ao Programa de Re-
gularização Ambiental. Senadores
criticaram o fato de a Câmara
consumir quase todo o prazo de
120 dias previsto para a votação
destas matérias.



Metalúrgicos:  dia 14/6,
vamos às ruas dizer não

à reforma da Previdência
Reforma da Previdência NÃO acaba com
privilégios, RETIRA OS SEUS DIREITOS!

É hora de resistência e luta pela
previdência pública! Participe da
mobilização. Veja alguns dos
prejuízos que os brasileiros terão
se essa reforma passar:

Pra começar, OS PRIVILÉGIOS
CONTINUAM: a proposta de
reforma da Previdência não inclui
mudanças no sistema de aposen-
tadoria de militares. É importante
destacar que os sargentos, praças,
etc. terão reajuste de pouco mais
de 3% até 2022, e os generais
terão reajuste de 100% até a
mesma data. Também não há
proposta de mudar os privilégios
dos altos cargos do Poder
Judiciário. Em 2017, o auxílio-
moradia para juízes e procu-
radores custou R$ 399 milhões
aos cofres públicos.

FIM DA APOSENTADORIA
ESPECIAL: como é o caso do
metalúrgico, entre outros, que serão
obrigados a ficar mais tempo
trabalhando em condições de
periculosidade. Esses trabalha-
dores só poderão requerer a
aposentadoria se cumprirem a
nova regra de idade mínima
obrigatória, de 55 anos, com
70% do salário, sendo que, hoje,

é de 25 anos e 100% do salário.
Ou seja, mesmo trabalhando mais
anos , terão o valor do benefício
bem reduzido.

APOSENTADORIA DE R$ 400:
Bolsonaro é contra os idosos. O
BPC (Benefício de Prestação
Continuada), é uma renda básica
de um salário mínimo para quem
tem 65 anos ou mais, sem
condições de trabalhar, com renda
familiar per capita de até ¼ do
salário. Bolsonaro quer pagar
apenas R$ 400,00 até os 70 anos!

40 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO: a
idade para se aposentar ficará em
65 anos para homens e 62 para
as mulheres, com um período
mínimo de contribuição de 20
anos. Mas para o trabalhador(a)
receber aposentadoria integral, tem
que contribuir por 40 ANOS!

REGIME DE CAPITALIZAÇÃO:
trabalhador(a) que não quiser
contribuir por 40 anos poderá
escolher uma previdência com base
na capitalização (privada). É um
novo regime, baseado na capitali-
zação, para que os bancos substi-
tuam a previdência pública: ou seja,
o valor da sua aposentadoria
depende de quanto você conseguiu

pagar ao longo da vida.

NENHUMA COBRANÇA DAS
GRANDES EMPRESAS: os
devedores da Previdência são os
grandes empre-sários. Somente
em desonerações e renúncias, mais
de R$ 283 bi deixaram de entrar
nos cofres da seguridade.

CONTRA AS MULHERES: a idade
mínima das mulheres aumentará
e poderá se equiparar a dos
homens por lei complementar e na
capitalização. Por assumirem
responsabilidade com os cuidados
de crianças e idosos, as mulheres
entram e saem mais vezes dos
empregos e ocupam a maioria dos
trabalhos informais.

CONTRA TRABALHADORES DE
MENOR RENDA: é mais um
ataque aos direitos dos trabalha-
dores, como foi a Reforma Traba-
lhista e a Terceirização desenfreada.
A proposta é, na prática, CON-
GELAR o valor do salário mínimo.
O valor será ajustado apenas em
relação à inflação, sem aumento
real! Além disso, o aposentado que
continua trabalhando poderá ser
demitido sem pagamento da
indenização de 40% do FGTS.
Também será extinto o abono salarial.


