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Sindicato vai realizar votação na
segunda-feira, dia 15/7, das 6h30

às 16h, na portaria da empresa

Empresa apresenta
outra proposta

ARCELOR MITTAL  |  CAMPANHA SALARIAL

Dirigentes das Centrais Sindicais se
reuniram no último dia 28, no Dieese,
em SP, para avaliar a articulação
parlamentar em Brasília e definir os
próximos passos a fim de barrar a
aprovação da reforma da Previdência.
ABAIXO-ASSINADO - É necessário
fortalecer em todos os Estados a
coleta de assinaturas e entregar em
agosto o abaixo-assinado em defesa
da aposentadoria. O documento será
entregue aos presidentes da Câmara
e do Senado.
AÇÃO - Dia 12/7 foi confirmado o Dia
Nacional de Mobilização em Defesa
da Previdência. O sindicalismo se
somará aos protestos já programa-
dos pelos estudantes, liderados pela
UNE, para essa data. Dois temas:
contra a reforma da Previdência e em
defesa da Educação pública.
AGENDA:
12/7 - Apoiar, valorizar e participar do
Ato Nacional dos estudantes
durante o Congresso da UNE, em
Brasília.
16/7 - Reunião das Centrais Sindicais,
no Dieese.
8/8 - Prazo para a entrega dos
abaixo-assinados na sede nacional
de cada Central Sindical.
13/8 - Entrega do abaixo-assinado
das Centrais no Congresso Nacional
e apoio à luta dos professores,
coordenada pela CNTE, no dia 13 de
agosto.
14/8 - Apoiar e participar da Marcha
das Margaridas, também em Brasília.

Centrais
avaliam ações
em defesa da

aposentadoria

REAJUSTE SALARIAL: 3%,  retroativo a 1º de maio e mais
1,5% a partir de outubro, sobre o salário de 30/4;

CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 320, reatroativo a 1º de maio.
Com diminuição do percentual de desconto para quem
ganha até R$ 2.427,34;

AUXÍLIO CRECHE: R$ 425,06 (reajuste de 4,5%) e
aumento da idade limite dos filhos dos funcionários de 5
para 6 anos;

PISO SALARIAL: R$ 1514,10 (reajuste de 5%);

CESTA BÁSICA: migração de todos os funcionários para o
cartão alimentação.

Em reunião realizada na quarta-
feira, dia 10, com o Sindicato dos
Metalúrgicos, a empresa apresen-
tou nova proposta para a reno-
vação do Acordo Coletivo de
Trabalho 2019/20.
Após longas horas de reunião, a
empresa reafirmou  sua situação de
queda na produção, e apresentou
uma proposta que não é a que o
sindicato reivindica, mas vai levar
à apreciação dos trabalhadores.
O sindicato entende a situação da

empresa, mas é contra essa pro-
posta e reafirma que defende o
reajuste que reponha, no mínimo,
as perdas salariais, calculadas no
período de 5,07% (INPC).
A proposta da empresa será levada
à votação pelo sindicato nessa
segunda-feira, dia 15/7, das 6h30
às 16h, na portaria da empresa.
O pagamento do retroativo só
será pago após a assinatura do
acordo coletivo.
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