
Sindicato se reune com
direção da empresa para
discutir acordo coletivo
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No último dia 6/5, aconteceu a
primeira rodada de negociações
entre Arcelor Mittal e Sindicato.

A reunião foi só um esclare-
cimento da pauta, criada pelos
trabalhadores através da pes-
quisa realizada com os traba-
lhadores, em que a empresa tirou
as dúvidas relacionadas a pauta
de reivindicações dos trabalha-
dores. E no dia 17/5 houve outra
reunião  em que a empresa falou
somente nas cláusulas sociais,
informando sobre a mudança do
plano de saúde, que está sendo
administrado pela Abertta. Se-
gundo a empresa,  essa mu-
dança trará diversos ganhos aos
trabalhadores, proporcionando
diversas outras redes de aten-
dimento ao empregado e a
instalação dos CPS(Centro de
Promoção da Saúde) nas unida-
des de Resende e Barra Mansa.

Sobre a apresentação do PLANO
DE CARGOS E SALÁRIOS, a
empresa vai montar um organo-
grama que será apresentado aos
trabalhadores.

Quanto ao adicional de insalu-
bridade dos funcionários da área
de saúde, entende-se que eles
tem direito, mas a empresa  ale-
gou que os mesmos pertencem
ao sindicato da saúde. E sobre a
insalubridade dos funcionários
do Pátio de Tarugos, manu-
tenção mecânica e eletricista, a

empresa fará uma revisão no
laudo técnico e dará retorno
dentro em dois meses.

Sobre o comitê de alimentação,
para avaliar o cardápio e a qua-
lidade, a empresa informou que
a comissão voltará em 1/6. E
quanto ao lanche solicitado para
o turno de  00/ 8h, disseram que
é servido uma ceia e que o lanche
será discutido junto ao comitê de
alimentação, formado por traba-
lhadores.

E sobre a entrada do ônibus
fretado em Porto Real e Quatis, a
empresa estará aumentando a
frota para poder entrar nestas
cidades sem atrapalhar os horá-

rios de ida e vinda dos fun-
cionários

Por fim, a empresa informou que
as cláusulas financeiras serão
apresentadas até a próxima 3ª
feira (24/5).

A direção do Sindicato deixou
claro a necessidade de resolver
rápido a situação dos traba-
lhadores, já que o momento
financeiro da empresa está mui-
to bom. Espera-se que este ano a
empresa chegue  a uma proposta
sem precisar ficar fazendo várias
votações, e que haja o reconhe-
cimento sobre a sua principal
ferramenta que é o seu corpo de
funcionários.


