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Belgo Bekaert impede assinatura
do acordo de PLR com o Sindicato

C

ompanheiros,
mais uma vez
o Sindicato dos
Metalúrgicos de BH/
Contagem denúncia,
através do seu boletim,
as tentativas de redução de custos da ArcelorMittal em cima dos
trabalhadores.
Se não bastasse
tudo que a empresa
praticou na unidade de
Contagem, com demissões em massa, fixação dos turnos, redução da massa salarial,
ela agora quer também a redução na PLR
2013, principalmente

dos trabalhadores novatos que são os que
mais perdem com essa
proposta da Empresa
de pagar uma PLR proporcional.
Companheiros, estamos falando isso porque o Sindicato participou da negociação da
PLR com a Empresa
este ano, onde ficaram
acertadas todas as
metas locais. Só que
quando chegou a hora
do Sindicato levar a
proposta adiante para
os trabalhadores, a
Belgo, juntamente com
a comissão de PLR,

não aceitaram.
Para piorar ainda
mais, o RH da Empresa
não passou a proposta
da minuta do acordo
de PLR para o Sindicato. Com essa atitude
a Empresa, apoiada
pela Comissão, dão a
entender que querem
esconder a proposta de acordo. Eles só
querem que o Sindicato assine o acordo para
cumprir a Lei.
Na verdade eles não
estão nem um pouco preocupados se os
trabalhadores irão receber PLR integral ou

não.
Companheiros, diante disso o Sindicato
não vai assinar esse
acordo até ter conhecimento de todas as
cláusulas que estão incluidas nele.
Depois de termos
conhecimento dessa
proposta de acordo e
a garantia de que os
trabalhadores irão receber a PLR conforme
negociação, o Sindicato levará essa proposta
de acordo em assembleias para que os trabalhadores aprovem
ou não.

Empresa continua demitindo para reduzir custos

C

ompanheiros, a cada
dia que passa a Belgo
Bekaert intensifica sua política de redução de custos em
cima dos trabalhadores. Nos
últimos três anos foram várias as ações do RH contra
os funcionários da Empresa.
Podemos
citar
como
exemplo o caso dos turnos
de revezamentos, que funcionaram dessa forma por
mais de 20 anos. Mas “da
noite pro dia” ela fixou os

turnos, reduzindo os salários
da companheirada em até
R$ 1.200,00 por mês. Mas a
coisa não para por aí. Eles
ainda estão reduzindo todos
os benefícios, entre eles a
PLR para os trabalhadores
novatos.
A empresa, não satisfeita
com as várias demissões
que fez nos últimos três
anos, continua demitindo.
Só no mês passado, mais de
70 companheiros foram para

o “olho da rua”.
Tudo isso para reduzir
custos através dos salários.
Ela demite um companheiro
operacional que recebe R$
2.800,00 para contratar outro com salário quase três
vezes menor. Além disso,
estes novos companheiros
não possuem um plano de
cargos e salários que garanta uma política salarial
que atenda a expectativa da
companheirada.

Trabalhadores querem o fim da política de
redução de custos aplicada pela Belgo Bekaert
Também reivindicam uma proposta que ponha fim ao ataque da empresa
contra os direitos dos funcionários

O

s trabalhadores
não
suportam
mais a política de redução de custos praticada pela Belgo. Os
companheiros exigem
que a Empresa apresente uma proposta
que ponha fim às demissões e aos turnos
fixos.
Reivindicam

também um plano de
cargos e salários e ticket restaurante.
O Sindicato, em reunião realizada no dia
30 de agosto, apresentou todas estas
reivindicações a direção da Belgo Bekaert
Arames e falou sobre
a grande insatisfação

dos
trabalhadores
que existe no interior
da fábrica.
A companheirada
quer que a Empresa
construa uma proposta negociada com
o Sindicato que exija
o fim das demissões
em massa e dos turnos fixos, além da im-

RH diz que não tem conhecimento
da insatisfação dos trabalhadores

N

a reunião, o responsável pelo RH da
empresa falou que não
tem conhecimento da insatisfação dos trabalhadores. Ele disse que as
demissões são por consequência do mercado e da
entrada dos produtos chineses e que todos dentro
da fábrica estão satisfeitos com os salários praticados pela empresa.
Garantiu que não recebeu nenhuma uma reclamação dos companheiros

com relação aos turnos
de trabalho e que vai analisar uma proposta apresentada pelo Sindicato
sobre o ticket restaurante.
Prometeram que na próxima reunião com o Sindicato irão apresentar o
modelo de remuneração
que é praticado por ela.
Companheiros,
vamos ficar atentos, pois
conforme a avaliação
do RH, todos estão satisfeitos, mas sabemos
que isso não é verdade.

plementação imediata
do ticket restaurante
para todos os trabalhadores e um plano
de cargos e salários,
pois consideram que
este modelo de remuneração que é praticado pela Belgo não
atende os interesses
dos funcionários.

Só nossa união e mobilização
podem mudar esta situação

C

ompanheiros, vamos dar continuidade ás negociações com a
Belgo Bekaert. Será agendada uma
nova reunião de negociação, mas
sabemos que se depender da boa
vontade da empresa, nada teremos.
Então precisamos nos unir cada vez
mais e construir uma grande mobilização para que possamos mudar
esta triste realidade.
Converse com os diretores do Sindicato na portaria da empresa, pelo telefone 33690510 ou através do email
falacompanheiros@yahoo.com.br.
Juntos somos muito mais fortes!
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