
ACORDO COLETIVO 2020/2021

Trabalhadores da Arcelor
Mittal aprovam a proposta

para o ACT 2020/2021

SIM = 773 votos
NÃO = 164 votos | BRANCOS = 6 votos |
NULOS = 4 votos | TOTAL = 947 votos

Funcionários da Arcelor Mittal
que participaram da votação
realizada nessa terça-feira, dia
20, aprovaram a proposta para
o Acordo Coletivo 20/21.

Sobre o acordo coletivo, parti-
ciparm da votação 947 traba-
lhadores, sendo que 773 (81,62%)
aprovaram à proposta da em-
presa e 164 (17,31%) foram con-
trários. Houve 10 votos entre bran-
cos e nulos. E sobre o acordo do
turno, participaram o total de 582
trabalhadores, sendo que 408
(70,10%) aprovaram à proposta
da empresa e 165 (28,35%) foram
contrários. Houve 9 votos entre
brancos e nulos.

A proposta aprovada sobre o
acordo coletivo foi de retorno
de férias - de 40% para 62,5%.
Cartão alimentação - de R$
320,00 para R$480. Abono de
R$ 500 para todos os trabalha-
dores. Os demitidos a partir de
1/5/20 terão direito ao cartão
alimentação por três meses -
outubro, novembro e dezem-
bro.  E sobre o Acordo do Tur-
no, a proposta aprovada foi de
um abono de R$3.500,00 -
Pago cinco dias após aprova-
ção do acordo. Encerramento
do adicional de turno de 2%.

RESULTADO ACORDO COLETIVO

Fim da sobreposição na jorna-
da de trabalho(Conforme esca-
la de turno anterior 00/08, 08/
16 e 16/00h).

Quanto a implantação do ban-
co de horas, o acordo envolve a
troca de dias de feriados. Duas
horas diárias ou 40 horas men-
sais, acima disso será pago com
suas remunerações DSR e feri-
ados, serão remunerados, não
vai para o banco. Ao final de 12

meses caso não tenha com-
pensado as horas negativas,
não haverá desconto.  Na res-
cisão, as horas positivas serão
pagas com adicional. Se hou-
ver débito  será quitado. E a va-
lidade é de um ano.

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos agradece a confi-
ança e a participação de todos
os trabalhadores em todo pro-
cesso de negociação.

SIM = 408 votos
NÃO = 165 votos | BRANCOS = 5 votos |
NULOS = 4 votos | TOTAL = 582 votos

RESULTADO ACORDO DO TURNO

A direção do sindicato agradece a participação de todos e
renova o seu compromisso na defesa dos trabalhadores


