
Nesta terça-feira (11/5), o Sindica-
to dos Metalúrgicos se reuniu com
a direção da Arcelor Mittal para
discutir, em segunda reunião, a
proposta para renovação do Acor-
do Coletivo 2021/2022.

Entre os pontos da pauta de rei-
vindicação, apresentada pelo sin-
dicato, foram discutidos a redução
nos valores de coparticipação no
plano de saúde. A empresa alegou
que segue a tabela de desconto
que consta no contrato, que é a
mesma praticada em todas as
plantas da Arcelor Mittal.
Já sobre o Plano de Cargos e Salá-
rios, a empresa informou que já
existe e que será apresentado na
próxima reunião ao sindicato.
Segundo a empresa, a extinção do
Banco de Horas (pauta essa super
reivindicada pelos trabalhadores)
não deverá ser discutida nesse
momento, já que o acordo só vai
vencer em outubro e que as horas
extras não compensadas serão
pagas integralmente.
Quanto as melhorias do plano
odontológico, a empresa se
comprometeu em melhorar a
abrangência. Mas quanto aos
valores descontados, alegou o
mesmo que o plano de saúde,
que os valores descontados são
os mesmos praticados nas ou-
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tras unidades da empresa.

Na questão da ampliação da cir-
culação dos ônibus fretados para
o transporte dos trabalhadores,  a
empresa alegou que a distância li-
mite é de 600 metros e que somen-
te os bairros do Vila Rica/Tiradentes
e São Luiz (Volta Redonda) estão
acima dessa distância. Mas que,
independente da assinatura do
novo acordo coletivo, a partir des-
sa próxima segunda feira, os ôni-
bus fretados  deverão passar por
dentro dos referidos bairros. E caso

algum trabalhador se sinta preju-
dicado pelo distanciamento  do
ponto em que o ônibus passa, ou
sofra o risco em sua segurança,
deverá entrar em contato com o
sindicato, que vai encaminhar o
probela à empresa para que as
providências sejam tomadas.

E quanto aos pontos econômicos,
a discussão ficou para a próxima
reunião.

O sindicato está com o trabalha-
dor, mas é preciso que o trabalha-
dor esteja com o sindicato!


