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A política da atual direção do Sin-
dicato dos Metalúrgicos  sempre
foi o caminho do diálogo e da ne-
gociação pacífica com as empre-
sas, justamente, com intuito de
proteger os empregos na região.
E essa forma de conduzir as ne-
gociações se intensificou justa-
mente após as reformas traba-
lhista e previdenciária dos últi-
mos governos federais.
A classe trabalhadora vive uma
crise de desemprego crítica em
todo o país, que piorou ainda
mais com o surgimento da pan-
demia, responsável pelo fecha-
mento de milhares de postos de
trabalho. Aqui no Sul Flumi-
nense, foram construídos vários
acordos, frutos de muito traba-
lho e de disputas jurídicas no sen-
tido de proteger os direitos e ga-
rantir a dignidade  no emprego.
Não há tempo para responder
fofocas e intrigas de quem não
gosta de trabalhar e não tem o
que fazer.

A BRIGA POLÍTICA
Todos da Arcelor Mittal, que acom-
panham as negociações através

E há desocupado por aí que só sabe criticar, inventar
estorinha, que, além de atrapalhar a luta, não faz

nada em defesa dos trabalhadores
dos boletins e das votações, sa-
bem o quanto é dificil arrancar
do patrão reajustes salariais e
benefícios para os trabalhado-
res. Especialmente, após a refor-
ma trabalhista que trouxe a
fragilização dos sindicatos, enti-
dades que lutam na defesa dos
que trabalham.

SINDICATO COMEMORA CON-
QUISTA AOS METALÚRGICOS

Quase para completar um ano de
inúmeras tentativas de negocia-
ção sobre o acordo do turno, a bri-
ga foi tanta que foi parar nas ins-
tâncias judiciais. E, finamente, no
dia 27 de novembro, faltando
dias para completar um ano nes-
sa guerra em defesa dos direitos
dos metalúrgicos da empresa, a
juíza do trabalho, Rachel Ferreira
Cazotti, reconheceu o direito de
receber as horas extras além da
6ª hora, do período de 1/12/2019
até 10/3/2020, com o adicional
de 50%, juros e correção mone-

tária. E o sindicato ainda está ten-
tando que seja pago o percentual
de acordo com o negociado no
Acordo Coletivo.
A direção do sindicato só espera
que a empresa não recorra, pre-
judicando ainda mais os seus
funcionários.

CONTRA FATOS NÃO  HÁ
ARGUMENTOS

Não adianta uns poucos, que não
estão no enfrentamento diário
da ofensiva contra a classe tra-
balhadora,  criticarem a conduta
do sindicato quando o resultado
é a garantia dos direitos dos tra-
balhadores.
A DICA É: NÃO SE ILUDAM COM
O DISCURSO PANFETÁRIO DE
QUEM NUNCA TRABALHOU E
QUER SE APROPRIAR DA ENTI-
DADE DOS METALÚRGICOS
PARA FINS PESSOAIS. O SINDI-
CATO É PRA LUTAR EM DEFESA
DOS DIREITOS E DA DIGNIDADE
DOS TRABALHADORES.


