
A direção do Sindicato dos
Metalúrgicosvem acompa-
nhando o processo que foi
instaurado na Justiça do Tra-
balho contra a Arcelormittal,
em função de empresa não
ter apresentado uma propos-
ta decente para renovação
do acordo de turno de reve-
zamento de 8 horas e não ter
implantado o turno  de 6 horas.

Antes do término da vigência
do acordo de turno, o sindica-
to notificou a empresa para
que fossem iniciadas as ne-
gociações ou que fosse res-
tabelecido o turno de 6 horas,
a partir de 1º de dezembro/
2019. Porém, devido a crise
financeira que a empresa es-
tava enfrentando, e com a
maioria dos funcionários em
férias coletivas, as negocia-
ções ultrapassaram o prazo
do acordo de 8 horas.

Contudo, independente do
término da vigência do acor-
do, os funcionários não seri-
am prejudicados já que seri-
am garantidos os benefícios
retroativos a 1° de dezembro
de 2019. Mas a ArcelorMittal,
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Sindicato aguarda decisão
judicial quanto ao acordo

turno de 8 horas
sem apresentar uma propos-
ta justa, não deu condições a
continuidade das negocia-
ções, ao ponto do sindicato
não ter outra alternativa a não
ser entrar com uma ação na
Justiça para que a empresa
pagasse todos os direitos aos
trabalhadores, desde a data
do término da vigência do
acordo.

Assim, o sindicato aguarda a
decisão judicial sobre a
ação, já que a empresa não
avançou nas negociações,
após a indecente proposta
de R$ 2000 de abono.

O sindicato está encaminhan-
do à ArcelorMittal a pauta de
reivindicações para o Acordo
Coletivo deTrabalho 2020/
2021, que vence dia 1º de ou-
tubro, após a prorrogação,
conforme Medida Provisória
936/2020, do Governo Fede-
ral. Dessa vez, a expectativa
é que a negociação seja rápi-
da e justa para evitar mais
descontentamento e prejuí-
zos aos trabalhadores.
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Medidas "tímidas"
do governo podem
fazer desemprego

dobrar no Brasil
Já somam 12,8 milhões de brasi-
leiros desempregados, registrados
no período entre janeiro e março
deste ano pela Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contí-
nua, do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

A economista e pesquisadora do
Centro de Estudos Sindicais e Eco-
nomia do Trabalho (Cesit) da
Unicamp, Marilane Teixeira, con-
sidera as medidas provisórias do
governo Bolsonaro para conter a
crise econômica e de emprego “tí-
midas e provisórias”. Segundo ela,
as MPs só ajudam a “represar  o
que vem pela frente”: uma possí-
vel explosão do desemprego.

Segundo ela, nenhuma das medi-
das garante a estabilidade no em-
prego após a implementação. Ou
seja, a empresa pode demitir o tra-
balhador depois da suspensão ou
redução de jornada e salário pre-
vistos na MP 936, por exemplo. Ela
também projeta cenários a partir
dos dados divulgados nesta sema-
na pela Secretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho do Ministério
da Economia, que – entre suspen-
são de contratos (54,9%) e redu-
ção de jornadas (42,8%) – esti-
mam 7,2 milhões de trabalhado-
res enquadrados na MP 936.

O total de desempregados pode
dobrar no próximo período, se for
confirmada a tendência de agra-
vamento da crise e demissão das
pessoas com contratos suspensos
ou jornadas reduzidas


