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Empresa tem que
priorizar o trabalhador

ARCELOR MITTAL - ACORDO DE TURNO

Desde novembro, mês pre-
visto para o vencimento do
acordo do turno de reveza-
mento de 8 horas, que o
Sindicato dos Metalúrgicos
vem tentando uma forma de
iniciar as negociações com a
ArcelorMittal.
Houve uma primeira reunião,
dia 29/11, em que a empresa
alegou que, em virtude das
férias coletivas no período de
dezembro a janeiro, e as
negociações de acordo cole-
tivo nas outras unidades da
ArcelorMittal, seria neces-
sário adiar a negociação para
janeiro. Assim, ficou agenda-
da a próxima reunião para o
dia 20 de janeiro, em que a
empresa assumiu o compro-
misso de apresentar uma
proposta.
Na reunião do dia 20/1, os
representantes da empresa
chegaram com as seguintes
condições para negociar:
- Manutenção do turno de

revezamento de 8 horas;
- Incluir sobreposição de 30
minutos entre as jornadas de
trabalho - 15 minutos antes e
15 minutos após as 8 horas de
jornada.
- Equalizar os horários da jorna-
da nas unidades de Resende e
Barra Mansa, criando assim
jornadas iguais às duas plantas.
- E, por fim, a criação do Banco
de Horas.
O sindicato se comprometeu a
dar uma resposta à empresa no
dia seguinte, 21/1. O que ocorreu.
E a posição do sindicato foi a de
que não concorda com o acrés-
cimo de jornada. E que o Banco
de Horas é um acordo distinto e
que não cabe fazer parte deste
acordo do turno de revezamento.
A empresa, após receber a res-
posta do sindicato, ficou de
apresentar uma compensação
financeira no dia seguinte, dia
22/1. O que não ocorreu  até a
presente data.

O sindicato está tentando en-
trar em contato com o repre-
sentante da empresa e não está
conseguindo resposta.
Assim, o sindicato espera que
a empresa agilize imediata-
mente o processo de negocia-
ção, pois já passou da hora de
apresentar aos trabalhadores
uma proposta que atenda as
suas expectativas. Lembrando
que, caso haja um novo acordo,
será retroativo a 1º de dezembro.
Desde já, o sindicato esclarece
que a sua posição é a de sem-
pre defender o turno de reve-
zamento de 6 horas, garanti-
do na Constituição. Só que,
compreende também que a
realidade econômica e de
mercado no país tem imposto
a necessidade de flexibilizar as
jornadas, através de acordo
coletivo. Mas reafirma, com
toda a convicção, a sua posi-
ção de defender sempre o
que for mais favorável aos
trabalhadores.

Sindicato espera que a empresa agilize  a negociação


