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RECESSO DE CARNAVAL =  Nos dias 20,21 e 22 de Fevereiro não haverá expediente em nossa entidade Sindical.                                                                                         

Acordo coletivo de trabalho Gerdau Açominas 2022/2023

Já está na hora de decretar o fim desta novela.

 Na última segunda-feira, a Gerdau Açominas enviou ao Sindicato uma contra proposta alegando estar 
acatando sugestão do Ministério Público do Trabalho, é fato que este Ministério enviou uma sugestão para 
análise da empresa em um prazo de cinco dias, porém ao escutar os trabalhadores, os mesmos já nos passaram 
que não podíamos aceitar esta sugestão.
 Como se isso não bastasse, a empresa colocou jabutis em sua contra proposta dando a entender que estes 
jabutis vinham do Ministério Público do Trabalho.

Exemplos:
- Clausula com acordo para dois anos, este item não foi conversado e também não foi sugerido pelo MPT.
- Retirada de direitos de trabalhadores que tenham sido demitidos durante a vigência desta negociação (a 
partir de 01 de novembro de 2022).  Ora, se o ex-empregado não tem direito a voto para um novo acordo 
coletivo de trabalho, o empregado também não tem o direito a voto para retirar direito de um 
trabalhador já demitido.

 As negociações deste acordo estão muito difíceis, levando insatisfação as partes, está na hora de 
chegamos a um bom acordo que acabe as incertezas inseguranças dos trabalhadores e até com a possibilidade de 
um dissidio coletivo de trabalho que pode resolver, porem sem atender a todas as partes.
 Diante dos fatos, nosso Sindicato solicitou uma nova reunião junto ao MPT, que fez nosso agendamento 
para o próximo de 03 de março as 14 horas.

SERÁ QUE OS ACIONISTAS DA EMPRESA CONCORDARIAM EM AUMENTAR SEUS 
LUCROS RETIRANDO DIREITOS DE MEIA DUZIA DE TRABALHADORES JÁ DEMITIDOS?

Se a empresa abrisse os cofres dela

 de forma tão benéfica como faz nos

 patrocínios,  seria uma boa! 

É claro que não faz,
 de nós ela só quer o 

trabalho e a produção! 
Nós não estamos na

 MÍDIA.

Trabalhador 
unido

jamais será 
VENCIDO!


