
Empresa não paga e tenta jogar a
culpa do seu descaso no sindicato

ARCELOR MITTAL | ACORDO COLETIVO 2020

O Sindicato dos Metalúrgicos só
assinou o acordo coletivo dos
funcionários da Arcelor hoje (27/
10) por que a empresa ficou de
enviar as minutas dos acordos
logo após a finalização das pro-
postas, que ficou de ser enviada
no dia 15/10 para que não hou-
vesse atraso nos pagamentos
dos funcionários.

Porém, a empresa só enviou a mi-
nuta do acordo no dia 20/10,  dia
da votação. Só que haviam vá-
rias cláusulas que seriam pre-
judiciais aos trabalhadores. E,
como pode se ver na ata de reu-
nião (ao lado), o abono seria
pago aos funcionários cinco
dias após a assembleia de vota-
ção e não após a assinatura do
acordo, como a empresa está ar-
gumentando.

Vejam alguns pontos que fizeram
o sindicato não assinar o acordo
enquanto não modificasse:

NO BANCO DE HORAS: a em-
presa queria que as compensa-

ções ou o pagamento das horas
(positivas ou negativas) ocor-
ressem após 12 meses *a contar
da sua realização (banco de
horas móvel)*. Dessa forma ul-
trapassaria a vigência do acor-
do que é de 12 meses).

Após as alterações feitas pelo
sindicato, o trabalhador que fi-
zer horas extras (exceto DSR e
feriado) deverá compensar den-
tro da validade do acordo, ou
seja até 30/09/2021. Se nesta
data o trabalhador não tiver
compensado todas as horas, a
empresa terá que pagar o saldo
como horas extras. E as horas
negativas que não forem com-
pensadas, a empresa deverá
perdoá-las, não descontando
do trabalhador.

Como sempre a
empresa quer colo-
car a culpa no sin-
dicato por não cum-
prir os seus com-
promissos com os
trabalhadores”.

SALÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO:
só seria pago ao substituto se
ele realizasse 100% de todas as
tarefas do titular, ninguém
substitui outro 100%. Seria o
fim do salário por substituição

A empresa RETIROU DO ACOR-
DO COLETIVO O BENEFÍCIO DE
TRÊS MESES DO CARTÃO ALI-
MENTAÇÃO PARA OS QUE FO-
RAM DEMITIDOS, a partir de
primeiro de maio de 2020 e só
enviou a carta compromisso as-
sinada hoje, dia 27. Entre outros
pontos que foram modificados.

O Sindicato dos Metalúrgicos
sempre procura fazer o melhor
para o trabalhador, não se dei-
xem influenciar pelas informa-
ções contrárias.

VEJA ABAIXO, O TRECHO DA ATA DA REUNIÃO DO DIA 14/
10, QUE ESTABELECEU A FORMA E O PRAZO DE PAGA-
MENTO DO ABONO AOS TRABALHADORES:


