
Empresa apresenta proposta
para renovação do Acordo

Coletivo de Trabalho 2022/23

ARCELOR MITTAL | CAMPANHA SALARIAL 2022

Em reunião de negociação
com representantes da em-
presa Arcelor Mittal, o sindi-
cato recebeu uma proposta
para renovação do Acordo
Coletivo 2022/2023.

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Flumi-
nense convoca à votação
nessa próxima quinta-feira,
dia 7/7, nos horário de 6h30
às 16h, nas instalações da
empresa.

O sindicato informa que as
negociações sobre o acordo
do turno serão reabertas
após a aprovação deste
acordo coletivo.

Desde já, a direção do sin-
dicato agradece a partici-
pação de todos e renova seu
compromisso na defesa dos
interesses e dos direitos dos
trabalhadores da região.

Votação será na
quinta-feira (7),

das 6h30 e às 16h,
nas instalações

da empresa

VEJA AS PROPOSTAS:
PROPOSTA 1
REAJUSTE SALARIAL: 10% , retroativo a 1º maio.
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 600/mês, retroativo a 1º maio.
CARGA EXTRA NO CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 600, a ser paga cinco dias
após a assinatura do acordo.
PISO SALARIAL: 10% de reajuste.
Manutenção das outras cláusulas do acordo anterior.

PROPOSTA 2
REAJUSTE SALARIAL: 8% , retroativo a 1º maio.
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 800/mês, retroativo a 1º maio.
CARGA EXTRA NO CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 800, a ser paga cinco dias
após a assinatura do acordo.
PISO SALARIAL: 10% de reajuste.
Manutenção das outras cláusulas do acordo anterior.

BANCO DE HORAS: período de 6 meses. Caso não sejam compensadas as
horas negativas, as mesmas serão abonadas. E as horas extras serão pagas.

O Sindicato dos Metalúrgicos, mais uma
vez, comemora mais uma vitória dos
trabalhadores, na Justiça. Agora, é o
pagamento da PLR dos demitidos da
Arcelor Mittal, anos de 2018 e 2019.

A empresa havia pago somente uma
gratificação aos ativos na ocasião.  E
essa decisão, publicada pelo juiz da 1ª
vara do trabalho de Resende, determi-
nou o pagamento da PLR dos traba-
lhadores desligados. É importante

esclarecer que ainda cabe recurso por
parte da empresa.
Anteriormente, já havia sido publicadó
o deferimento da tutela que beneficiou
os trabalhadores afastados com o
cartão alimentação, benefício este que
empresa havia cortado  dos afastados
junto ao INSS. Essa vitória garantiu aos
trabalhadores voltarem a fazer uso do
beneficio como continuam até hoje.
A luta da direção do sindicato é pela
igualdade de direitos é incansável.

Jurídico comemora vitória dos
trabalhadores da Arcelor Mittal


