
Diante do vencimento dos Acor-
dos Coletivos de Trabalho que
tratam da data-base e do Turno
de Revezamento da ArcelorMittal,
e das várias tentativa da direção
do sindicato de negociação com
a empresa e as medidas tomadas,
o sindicato apresenta alguns es-
clarecimentos aos trabalhadores
da empresa.

O sindicato tentou por várias vezes
negociar um valor que fosse justo
para os trabalhadores, mas a em-
presa, com maior descaso, iniciou
as negociações com uma proposta
ridícula de R$ 1 mil. Depois passou
para R$ 2 mil,  tentando acrescen-
tar ainda mais vinte minutos na jor-
nada dos trabalhadores.

Diante da petulância , só restou
ao sindicato mover uma ação ju-
dicial na  Justiça do Trabalho.

Posterior a isto, houve uma reu-
nião no Ministério Público do Tra-
balho, em que o Procurador suge-
riu um pagamento mínimo de R$
6.660, a título de bonificação.
Isso após o sindicato demostrar
que se a empresa fosse pagar as 2
horas extras diárias, devidas além
das 6 horas conforme determina
a lei, seria um valor de no mínimo
R$13.920. Isso para um salário
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médio de R$ 2.906 .

Até o momento, a empresa não
apresentou o valor ao sindicato,
conforme sugerido pelo Procura-
dor. E, com isto, os trabalhadores
estão muito insatisfeitos com este
horário fixo que é péssimo.

A empresa não está nem aí com o
bem estar dos seus funcionários. E
faz questão de manter este turno
fixo e produção a qualquer custo.

O sindicato está sempre aberto à
negociação, a qualquer dia e hora.
E, por enquanto, nos resta esperar

a decisão da Justiça, que ainda não
temos.

O resto são boatos de forasteiros
oportunistas, que andam falando
besteiras querendo fazer políti-
cagem com coisa séria.

Quanto as negociações do Acor-
do Coletivo de Trabalho 2020/
2021, ficou acordado que a em-
presa tem até outubro para reno-
var, com a garantia que os ítens
econômicosserão retroativos a 1º
de maio. E ficam garantidas to-
dos as cláusulas do acordo atual.

UNIDOS SOMOS
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