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N

a ú ltima semana o STIEMNFOPA participou de negociaçõ es com a ALCOA, ocasiã o em que defendemos a
pauta de reivindicaçõ es da categoria para estabelecer
o Acordo Coletivo de Trabalho 2021.
Alé m de buscar a garantia de todos os direitos da categoria já estabelecidos no atual acordo coletivo e atualizar monetariamente os salá rios com o
reajuste, insistimos com a empresa pela concessã o do cartã o alimentaçã o,
argumentando as grandes di iculdades enfrentadas pelas nossas famıĺias
com a evoluçã o de produtos de primeira necessidade, como alimentaçã o e
limpeza, decorrentes da evoluçã o in lacioná ria e de gastos necessá rios de
combate à pandemia.
Entendemos que as negociaçõ es transcorreram com uma receptividade
muito positiva, que nos permite esperar uma proposta de interesse dos
trabalhadores, para submetê -la à assembleia geral.
O Sindicato vem se pautando para nã o apressar a votaçã o de uma
proposta aqué m da expectativa da categoria, pois entendemos que a
proposta teve sempre espaço para ser melhorada na mesa de negociaçõ es.
Pontos como este do “cartã o alimentaçã o” sã o novidades para o Acordo e a
empresa solicitou um prazo para apreciaçã o e deliberaçã o do seu
Conselho de Administraçã o.
A previsã o para a que a ALCOA apresente a minuta com a “proposta
o icial” da empresa é no pró ximo dia 23 de abril, quando o Conselho de
Administraçã o e direçã o da empresa deverá ter a resposta para o pleito do
Sindicato pelos pontos em negociaçã o.
Lembramos aos trabalhadores a importâ ncia do processo de negociaçõ es, para alcançarmos uma proposta melhor, com avanços, pois será a
condiçã o que perdurará por um ano, até o pró ximo acordo coletivo.
Queremos um bom acordo, com transparê ncia e plena disposiçã o ao
diá logo, para que nosso trabalho assegure a melhor condiçã o social para
nossas famıĺias.

