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Sindicato ajuiza ação
contra ArcelorMittal

ARCELORMITTAL | ACORDO DE TURNO

Em função do comportamento
intransigente da ArcelorMittal,
insistindo radicalmente em
acrescentar 20 minutos na
jornada diária e, ainda, de
oferecer R$ 2 mil, a título de
compensação, para renovação
do Acordo do Turno, o sindicato
busca providências na Justiça.
Após esgotar todas as tenta-
tivas de negociação diretamen-
te com a empresa, o sindicato
procurou a mediação da Justiça,
como mais uma das possibili-
dades de acordo entre as partes.
Assim, a direção do sindicato
está reivindicando o direito ao
pagamento das duas horas
extras diárias, no período de 1°
de dezembro até a data atual,
em que os trabalhadores esti-
verem praticando o turno inin-
terrupto de revezamento de 8
horas. Além da implantação do
turno de 6 horas.
O sindicato sabe da pressão que
os metalúrgicos vêm sofrendo
através de insistentes ameaças
de implantação do turno fixo, no
interior da empresa, que estão
ouvindo insistentemente que é
o sindicato que não quer nego-

Justiça é quem vai resolver o impasse da jornada
do turno de revezamento da empresa

ciar. Isso é uma inverdade! É a
empresa que está tentando
enfiar goela abaixo à proposta
dela, que só vai trazer prejuízo
ao bolso e à saúde dos traba-
lhadores. A verdade é que agora
é a Justiça quem vai decidir.
A empresa já demonstrou diver-
sas vezes que não está pensando
no bem-estar do trabalhador e
sim em mostrar produção a
qualquer custo, mesmo que
sacrificando os que realmente
produzem o seu lucro.
É importante esclarecer que,

desde o dia 1/12/2019, a em-
presa está praticando o turno de
8 horas ilegalmente e o único
documento que autoriza essa
jornada diária é o Acordo
Coletivo. De lá pra cá, ela já está
devendo duas horas extras diá-
rias aos trabalhadores. Não é
somente o sindicato que está
dizendo, é a legislação que
garante.
O papel do sindicato está sendo
cumprido, que é o de defender
os direitos dos metalúrgicos.
Agora é confiar no seu sindicato
e aguardar a decisão da Justiça.



Governo achata
salário com novos

descontos do INSS
A partir deste mês, passa a vigorar as novas
alíquotas para contribuição previdenciária

A partir deste mês de março, os
trabalhadores que tem carteira
assinada e tem o INSS terão novos
valores descontados nos seus
pagamentos.
O cálculo das contribuições ao
INSS foi modificado na reforma da
Previdência e a nova tabela passa
a valer agora, sobre os salários de
março. Eram três faixas de con-
tribuição: uma menor, de 8%; uma
intermediária, de 9%; e a mais
alta, de 11%.
Agora, são quatro faixas: para até
um salário mínimo, R$ 1.045, o
desconto é de 7,5%; a partir desse

valor até R$ 2.089, 60, é 9%; a
terceira faixa até os R$ 3.134,
41, é de 12% de desconto; e a
última, até R$  6 .101, 06 , a
alíquota de 14%. Esse é o teto
de contribuição para o INSS.

Para as empresas não tem novi-
dade, fica tudo igual.
A mudança é para o trabalhador
que tem carteira assinada e tem o
INSS descontado direto na folha
de pagamento.

Sindicato  presta homenagem
no Dia internacional da Mulher
Através da sua Secretaria da Mulher,
o Sindicato dos Metalúrgicos prestou
homenagem às mulheres no seu dia
8 de março - Dia Internacional de Luta
das Mulheres.
Particiou da programação promovida
por vários sindicatos e movimentos
sociais de Volta Redonda, que
aconteceram na manhã do último
domingo, na Praça Brasil, na Vila
Santa Cecília, em Volta Redonda.


