
Ontem, dia 1º de junho, o Sindicato
dos Metalúrgicos se reuniu (pela
quarta vez) com representantes da
e ArcelorMittal  para discutir a re-
novação do Acordo Coletivo de Tra-
balho 2021/2022.  E, infelizmente,
o que parece é que a empresa está
querendo brincar com os trabalha-
dores, apresentando propostas que
subestimam a direção do sindica-
to, já que estão completamente
fora da realidade.

A empresa está tendo o descaso de
oferecer 50% do INPC, a partir de
maio, e 50% a partir de janeiro
2022, com um INPC de 7.59%. Além
disso, também veio com uma outra
proposta indecente de 2,7% de re-
ajuste com abono de 800 reais. As-
sim, os representantes do sindica-
to  não se sentem nem a vontade
de  levar uma proposta nesse nível
à votação dos trabalhadores.

Mesmo após a quarta reunião com o
sindicato, a empresa  insiste em

oferecer migalhas aos trabalhadores

O sindicato levou para mesa de ne-
gociação a informação de que a em-
presa reajustou o salário de vários
trabalhadores da aciaria e da
laminação em até 25%, para conter
a evasão de funcionários para outra
empresa.

Um dos representantes da empresa
desmentiu dizendo que houve ape-
nas algumas contra propostas para
alguns que receberam propostas
para sair da ArcelorMittal, que isto
sim foi fato.

Na realidade tem vários trabalhado-
res se desligando da ArcelorMittal,
aceitando outras propostas de em-
prego, que oferecem melhores salá-
rios, benefícios e  reconhecimento
aos seus trabalhadores.

A Arcelor, ao em vez de dar a reposi-
ção das perdas salariais do período
de um ano, que é o INPC, mais um
aumento real, e um cartão alimen-
tação que supra as necessidades,
vem com esse descaso total, au-
mentando ainda  mais a insatisfa-
ção no chão da fábrica.

Ao final da reunião, ficou agendada
para o próximo dia 10, a reunião que
dará continuidade às negociações. Im-
portante ressaltar que, da última reu-
nião para esta somou-se  quase 15 dias
para que a empresa apresentasse isso
aí, a torcida agora é que a próxima pro-
posta avance verdadeiramente em
benefício dos trabalhadores.

Sindicato forte tem que ter o tra-
balhador do seu lado!




