ARCELOR MITTAL | CAMPANHA SALARIAL 2022

Sindicato convoca
à votação para
o ACT 2022|23
A votação será
4ª feira (8) das 6h30
ás 16h30, na portaria
da empresa

Na 5ª feira, dia 2, ocorreu a quarta
reunião com a Arcelor Mittal sobre a
renovação do acordo coletivo 22\23.
Durante a reunião, a empresa não
mostrou compromisso com as reivindicações dos trabalhadores e apresentou uma proposta bem abaixo do que,
se pode dizer, é o mínimo de reajuste,
apesar do grande lucro e uma produção a todo vapor. A empresa veio com
a desculpa de que a previsão para os
próximos meses será de baixa produção e pouca venda.
Como sindicato já recusou várias propostas em mesa, chegou a hora do trabalhador mostrar à empresa a sua indignação e que o que está sendo proposto
está muito abaixo da atual realidade
da Arcelor Mittal.
Apresentaram um pacote onde será
adiantado o pagamento do abono do
acordo de turno, com o valor de apenas
R$ 4 mil e um banco de horas com prazo
de 6 meses.
O sindicato levará à apreciação dos
trabalhadores, relembrando que o INPC é
apenas uma reposição das perdas do
período. E que empresas do mesmo porte
ofereceram um valor de cartão alimentação bem superior, além de um abono de
turno de quase o dobro oferecido por ela.
O sindicato ressalta que a votação do
acordo de turno será separada da
votação do acordo coletivo.

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA
· Reajuste salarial: 10%.
· Cartão alimentação: R$ 600.
· Acordo de turno: abono de R$ 4 mil, mantendo a data base de
novembro de 2022.
· Banco de horas: implantação de um banco de horas reduzindo o prazo
de compensação para 6 meses, ou seja, as horas que não forem
compensadas nesse prazo serão pagas.
· Carga extra: carga extra no cartão alimentação no valor de R$ 600.

Esses valores, caso seja aprovada a proposta do acordo serão pagos
após a assinatura do acordo, esperando que a empresa não
complique as citações das cláusulas do acordo coletivo.

O SINDICATO ESTÁ FAZENDO A PARTE
DELE, AGORA É COM VOCÊ TRABALHADOR.

