
ARCELOR MITTAL | ACORDO COLETIVO  2021/2022
Sindicato convoca à votação
da proposta para  renovação
do Acordo Coletivo 2021/22

No último dia 17, representantes do
sindicato e da Arcelor Mittal se reuni-
ram pela sexta vez para negociar o
acordo de 2021/2022.

E com o objetivo de provar que o tra-
balhador tem conhecimento da atu-
al boa situação que a empresa vem
usufruindo e da falta de reconheci-
mento da contribuição de cada um no
chão da fábrica, o sindicato levará à
votação a proposta apresentada.

Infelizmente, a Arcelor Mittal só está
oferecendo 50% do INPC, a partir de
1º de maio, e os outros 50% a partir
de 1º de outubro. E é importante es-
clarecer que o INPC não é aumento
real e sim reposição das perdas do
período de 12 meses.

De acordo com determinação do Mi-
nistério Público, o sindicato só está
podendo realizar votação on line. Ou
seja, através de plataforma digital, na
qual os trabalhadores podem depo-
sitar seu voto com total confiança.
Não tem como alguém ter informa-
ção do votante nem sobre o voto, por-
tanto podem votar tranquilos, que
ninguém vai saber do seu NÃO.

A votação será na próxima segunda-
feira (23), das 6h às 18h.

O sindicato está fazendo sua parte es-
perando que o trabalhador faça a sua.

PARA VOTAR:

Acessar:  www.votas mc.com.br/arcelor
e d epois d igitar  seu CP F e a matrícula

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA:
REAJUSTE SALARIAL: 50% do INPC,  a partir de 1º de
maio e mais 50% a partir de 1º outubro 2021.

PISO SALARIAL: reajuste pelo INPC, passando a ser de
R$ 1.629,02.

CARTÃO ALIMENTAÇÃO: reajuste de 10%, passando
para R$ 530,00/mês.

Manutenção das outras cláusulas do acordo anterior.

Votação será na segunda-feira, dia 23/8, das 6h às
18h, através de plataforma digital. Participe!


