
Em uma prática no mínimo sacana,
representantes da Arcelor Mittal
não apresentam uma proposta
decente para a renovação do Acor-
do Coletivo. E isso mesmo diante
da crise financeira, que vem ferin-
do de forma cruel a qualidade de
vida dos trabalhadores.

Os trabalhadores, que já vem so-
frendo com a ameaça de morte do
coronavírus, tendo que conviver
com a insegurança e o risco de per-
da do emprego e da diminuição de
renda no curto prazo, ainda tem
que enfrentar o desrespeito da di-
reção da empresa.

Entenda o que está acontecendo:

A Arcelor Mittal iniciou as negocia-
ções com o sindicato no dia 4 de
maio. De lá pra cá, a empresa só
apresentou propostas absurdas e ri-
dículas, com intervalor de até 30
dias entre as reuniões.

Veja se tem como o sindicato sub-

ARCELOR SÓ PODE ESTÁ
DE SACANAGEM  COM
OS TRABALHADORES!

Após insistentes tentativas de negociação, a empresa
desrespeita a data-base e deixa clara a sua intenção de

brincar com os direitos dos seus trabalhadores.
meter à votação essas “migalhas”,
é mais uma afronta do que uma
proposta. Começaram com um re-
ajuste pelo INPC (7,59%), a ser
pago em duas parcelas, de 3,79 em
maio e janeiro 2022. Depois foi só
piorando: 2,70% e mais um abono
de R$ 800. Em seguida, oferece-
ram 3,70%, a partir de maio. E ou-
tra de 50% do INPC em maio e o
restante em dezembro.

Na última reunião, vieram com 50%
do INPC a ser pago em julho e 50%
em novembro. Eles estão querendo
até mudar a data-base dos traba-
lhadores, que é maio. Estão insistin-
do para que o sindicato leve à vota-
ção dos trabalhadores. A empresa
quer testar o índice de rejeição.

O sindicato entende que com essas
migalhas, sem reajuste do cartão
alimentação e um abono de reco-

nhecimento dos esforços dos traba-
lhadores, é perda de tempo. Isso só
agrava o estado de irritação do co-
letivo. Principalmente, porque to-
dos são sabedores da ótima situa-
ção da empresa.

A Arcelor Mittal pode crescer, mas os
funcionários tem que ficar com es-
tes salários defasados? Não é à
toa que estão perdendo vários
funcionários para os concorrentes.
Inclusive, estão dando reajustes
para alguns, enquanto para outros
não, na tentativa de diminuir a
evasão de mão de obra. E isso sem
comunicar ao sindicato. Está claro
que o trabalhador deve estar jun-
to com sindicato. É preciso que to-
dos fiquem mobilizados e unidos.
Assim, o sindicato alerta que, em
breve, estará informando algumas
ações a serem tomadas.




