
A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul  Fluminense
encaminhou, no último dia 31/3,
a pauta de reivindicações dos
trabalhadores da Arcelor Mittal.
Também foi entregue  através de
ofício, no dia 11\4 (ver no verso).

Antecipamos a entrega da pauta
para que a empresa não fique
protelando as negociações e pas-
sar da data base que é 1 de maio.

O sindicato espera que  esse  ano
a empresa realmente reconheça
o esforço dos trabalhadores e
valorize através de um reajuste
salarial digno. Ainda mais diante

O sindicato informa aos traba-
lhadores da Arcelor Mittal que as
ações movidas em busca da
garantia de seus direitos estão
próximas a receberem suas sen-
tenças publicadas.

Recentemente, aconteceu a audi-
ência final no processo que discute
a PLR dos demitidos em 2018, o
qual o sindicato aguarda sentença
em primeira instância.

Também, segue a ser cumprida a
decisão de antecipação de tutela
proferida em favor dos trabalha-
dores afastados junto ao INSS, que
tiveram o corte do cartão alimen-
tação, que foi combatido pela ação
ajuizada pelo sindicato.

Foi favorável ainda o processo
sobre as horas extras relativo ao
período  que a Arcelor Mittal ficou
sem acordo coletivo para renova-
ção do turno de 8 horas. Nessa bus-
ca pelos direitos dos metalúrgicos.

Assim, o jurídico do Sindicato
dos Metalúrgicos segue na luta
em defesa dos trabalhadores e,
mais uma vez, se coloca à
disposição para qualquer dúvida
ou esclarecimento.

Lembrando que o departamento
jurídico funciona de segunda a
quinta-feira, das 13h às 17h.

Em breve,
trabalhadores
poderão
comemorar
vitórias jurídicas

Sindicato entregou a pauta
de reivindicações e aguarda

início da negociações
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da alta de inflação, que vem
atingindo fortemente o consumo
e a qualidade de vida das famí-
lias  metalúrgicas.

É fundamental que os traba-
lhadores se unam ao sindicato e
fortaleça a campanha salarial
desse ano para que todos al-
cancem um bom e merecido
resultado.

A direção do sindicato continua
aguardando a Arcelor Mittal  para
dar início às negociações o mais
rápido possível. O trabalhadores
merecem a consideração da dire-
ção da  empresa.




