
Sindicato entrega pauta
de reivindicações para o

Acordo Coletivo
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O Sindicato dos Metalúrgicos
vem solicitando, desde agosto,
à Arcelormittal uma solução
sobre o Acordo Coletivo 2020,
mas não houve resposta.

Oficializando, o Sindicato en-
viou à empresa a pauta de rei-
vindicações dos trabalhadores
evitando o vencimento do pra-
zo do acordo, que é no dia 1º
de outubro, conforme prorro-
gação concedida através de
Medida Provisória,  editada
pelo governo.

Foi feita uma pauta de reivin-
dicações bem objetiva, com
objetivo de agilizar e não pro-

Isolamento
social penaliza
setor informal

Dados publicados na imprensa
monstram como o coronavírus pe-
nalizou o trabalho informal. Entre
os trabalhadores do setor privado
sem carteira assinada, a queda no
emprego foi de 20,8%. Entre quem
tem carteira assinada, por outro
lado, a queda na ocupação foi de
7,5%. Além disso, houve redução de
8,4% no número de trabalhadores
que atuam por conta própria (de
24,2 milhões entre dezembro e abril
para 22,4 na última Pnad). A queda
no número de trabalhadores infor-
mais- não porque migraram para a
formalidade, mas porque ficaram
impedidos de trabalhar – e o au-
mento do desalento resultaram em
um fenômeno curioso: apesar do
aumento do desemprego, o valor do
rendimento médio real habitual das
pessoas ocupadas aumentou, de R$
2.374 para R$ 2.460 (3,6%).

No mercado formal, a queda nas
contratações explica maior parte da
retração. Em toda crise, o esperado
é que as empresas aumentem o nú-
mero de demissões, como forma de
equalizar as contas. Dessa vez, no
entanto, ações como a medida pro-
visória 936, que permitiu a suspen-
são de contratos e a redução de jor-
nada e salários, fizeram com que as
demissões ocorressem, mas em vo-
lume menor do que poderia ter acon-
tecido. Mesmo assim, houve queda
no número de vagas formais.

Esses dados ainda preocupam a di-
reção do sindicato, que vem traba-
lhando junto as empresas do Sul
Fluminense com o intuito de encon-
trar saidas para evitar as demissões
e, ao mesmo tempo, preservar a
saúde dos metalúrgicos.

Na esperança de dias melhores aos
metalúrgicos e suas famílias, refor-
çamos nosso compromisso em de-
fesa de todos!

E D I T O R I A L

Está agendado a audiência para as duas ações contra a ArcelorMittal,
para dia 26 de outubro.
Uma referente ao TURNO FIXO e outra referente ás HORAS EXTRAS
do período de turno de oito horas de revezamento sem acordo
coletivo.
A ação da PLR/Abono, não paga aos demitidos, ainda não tem data
marcada para a audiência.
O SINDICATO NÃO SÓ FICA FALANDO, ELE ATUA EM PROL DO
TRABALHADOR.

telar  mais as ne goci ações.
Considerando que os trabalha-
dores estão esgotados e insa-
tisfeitos (o bastante) com a
atual postura da empresa e es-
pera soluções.

Estamos reivindicando para os
trabalhadores a reposição das
perdas do período, que é o INPC
(2,46%) e um aumento real.
Cartão alimentação no valor de
R$ 1 mil, quantia digna, que dê
condições ao trabalhador de
comprar produtos básicos para
a sua nutrição. E também um
abono de retorno de férias de
50% do salário, igual às outras
unidades da empresa.

Andamento dos
processos juduciais

contra à ArcelorMittal


