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Nesta segunda-feira (23), traba-
lhadores da Arcelor Mittal parti-
ciparam da votação da proposta
para renovação do Acordo Cole-
tivo de Trabalho  2021/2022.
A proposta foi aprovada por 788
votos, enquanto 167 foram con-
trários à proposta.  Houve 13 vo-
tos entre brancos e nulos.  A vota-
ção contou com a participação de
968 trabalhadores.
O novo acordo coletivo consiste
em reajuste salarial de 50% do
INPC,  a partir de 1º de maio e mais
50% a partir de 1º outubro 2021.
O piso salarial com reajuste pelo
INPC, passando a ser de R$
1.629,02. E o cartão alimentação
receberá o reajuste de 10%, pas-
sando para R$ 530,00/mês.
Manutenção das outras cláusulas
do acordo anterior.
A direção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos já encaminhou o resulta-
do à empresa e vai aguardar a re-
tomada das negociações.

Mais de 81% dos
trabalhadores da

Arcelor Mittal
aprovam a proposta
para o ACT 2021/22

Trabalhadores aprovam a
proposta para renovação do
Acordo Coletivo 2021/2022

VEJA ABAIXO O RESULTADO:

SIM = 788 votos
(81,40%)

NÃO = 167 votos (17,25%)
BRANCOS = 5 (0,52%)

NULOS = 8 (0,83%)
TOTAL GERAL  =  968 votos

“Oposição fulera” joga sujo contra a
votação, com acusação mentirosa

A direção do sindicato se surpre-
endeu hoje com um áudio, que cir-
culou  nas redes sociais, com o ob-
jetivo de desmobilizar e criar con-
fusão na votação da proposta para
renovação do Acordo Coletivo de
Trabalho, na Arcelor Mittal.

O áudio dissemina falsas acusa-
ções  de fraude nas  votações,
através de plataforma digital,
que já vem sendo realizadas há
mais de um ano, nas empresas da

base, obedecendo a recomenda-
ção da Organização Mundial de
Saúde, para proteção dos traba-
lhadores do Covid-19.

É fundamental que os trabalhado-
res não se deixem influenciar por
essa fuleragem, criada por quem se
diz oposição”, quem não tem o que
fazer, e continuem confiando na sua
entidade, que reafirma o seu com-
promisso em defesa dos direitos e
interesses da categoria.


