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Mais um capítulo da
novela “acordo do turno”

Na última terça-feira, dia 4, o
Sindicato dos Metalúrgicos
esteve reunido com os repre-
sentantes da A rcelor Mittal
para dar prosseguimento às
negociações da renovação do
Acordo d o Turno de reveza-
mento de 8 horas.
Como todos já sabem, a em-
presa semp re apresenta inú-
meras dificuldades quando se
trata de negociar b enefícios
para os metalúrgicos em qual-
quer negociação de acordo. E,
com o já foi relatad o, desde
nov embro, a empresa vem
insistindo em alguns ajustes na
jornada de trabalho do pessoal

Empresa insiste em impor aumento de
mais 30 minutos na jornada aos

trabalhadores do turno de revezamento
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do turno. E o sindicato persiste
que questão d o aum ento na
jornad a d e  trab al ho de 30
minutos é ind iscutível já q ue
sobrecarregará ainda mais os
trab alhadores.
E, nessa última reunião, a em-
presa teve a cara d e pau de
tentar  radicalizar,  insistindo  no
abono miserável de R$ 1 mil
para renov ação d o acordo e
impor o aumento de jornada de
30 minutos. E mais, ela em vez
de pagar logo após a delibe-
ração da proposta p elos tra-
balhadores, caso aprovem, só
quer pagar após a assinatura
do acordo, o que leva tempo já

que demanda procedimentos
jurídicos.
O sindicato é contra a proposta
em tudo que está sendo citado
aqui. Como se já não bastasse
as inúmeras demissões que a
Arcelor Mittal vem fazendo, ela
quer sobrecarregar os traba-
lhadores e precarizar, ainda
mais, os novos contratos de
trabalho do pessoal do turno de
rev ezamento, que não serão
beneficados pelo abono, caso
seja aprovado. E que fique claro
que, caso não haja acordo até
final de fevereiro, a empresa
terá que pagar as d uas horas
extras aos trabalhadores.
No próximo dia 13, quinta-feira,
a direção d o Sindicato d os
Metalúrgicos voltará à mesa de
negociação  da em presa na
ex pectativa que seja apre-
sentada uma p rop osta q ue
valorize os metalúrgicos.



Sindicalistas
elaboram uma

agenda de ações
deste primeiro

semestre em defesa
dos direitos

Na primeira reunião de 2020,
representantes das centrais
sindicais definiram um calen-
dário de atividades, com pro-
testos e m anifestações nas
ruas. As entidades também
decidiram realizar novamen-
te um ato unificado d e 1º  de
Maio, a exemplo do que ocor-
reu no ano passado.
Recentemente, o presidente
da Fiesp, Paulo Skaf, publicou
artigo em que ex pl icita seu
alinhamento a Jair Bolsonaro,
cujo governo estaria fazendo
as “reformas ” necessárias ao
país, segundo ele.
O calend ário aprov ad o hoje
inclui atos em agências d o
INSS, em 14 de fevereiro, em

defesa da Previdência Social.
Em março, haverá atividades
nos dias 8 (Dia Internacional
da Mulher) e 18 (mobilização
em defesa do serviço público
e das em presas estatais).
Estão previstas ainda mani-
festações no Congresso.
Uma das questões centrais
deste ano será em torno da
qualid ade do emprego. Os
dados d o Cadastro Geral de
Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgados na
semana passada, m ostram
algum crescimento do emprego
formal em 2019, mas a maioria
das vagas é de baix a remu-
neração. E uma parcela é de pos-
tos de trabalho intermitentes.

Contrato
Verde Amarelo
é contestado

no STF
Entida des qu estionam  no
Supremo Tribunal Federal (STF)
o Contrato Verde e Amarelo e o
trabalho aos domingos, instituí-
dos pela MP (Medida Provisória)
905, de 2019, que traz inúmeras
mudanças na leg islação traba-
lhista. Há pelo  menos 4 Açõ es
Diretas de Inconstitucionalidade
em andamento na Corte, reper-
cutiu o jornal Valor Econômico.
A MP também recebeu 1.930 pro-
postas de emendas no Congresso.
As c entrais sindic ais pedira m
ainda à Ca sa  a  devoluç ão  da
medida ao governo. O Congresso
tem até 20/4 para aprová-la ou a
MP perderá a eficácia.
O Contrato Verde  e Amarelo prevê
a redução/eliminação de algumas
obrigaç ões para empresas que
contratem trabalhadores entre 18
e 29 anos no 1º emprego. A remu-
neraçã o estipula da é de até 1,5
salário mínimo.
Na modalidade, os empregadores
não precisarão, por exemplo, pa-
gar a  contribuição patronal do
INSS (de 2 0% so bre a fo lha ),
alíqu ota s do “Sistema  S” e do
salário-educação.
No caso do FGTS, a alíquota cairá de
8% para 2%, e o valor da multa poderá
ser reduzida de 40% para 20%.
Contratações nesses moldes,
segundo a MP, começaram no dia
1/1 e terminam em 31/12/2022.
Contudo, segundo entidades que
questionam a medida no Supremo,
o governo não poderia criar nova
modalidade de contrato por MP e
qu e ainda redu z direitos dos
trabalhadores.


