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Aos Trabalhadores e Trabalhadoras da Marlim Azul 
 

Boletim Informativo – B.I. 21/2022 – 18 de julho de 2.022 

Comunicamos aos nossos representados que a 4ª reunião de negociação com a Marlim Azul foi 

realizada no último dia 13. A empresa apresentou contraproposta de7,5% de reajuste no salário, 

vale refeição e cesta básica, e abono de R$ 400,00. Como a proposta ainda é insuficiente foi 

rejeitada pelo sindicato novamente. Já está agendada nova rodada no dia 20/07 às 15h. Nossa 

atuação deve ser em defesa dos direitos dos trabalhadores, o que justifica tantas reuniões para 

avançar em direção à melhor proposta. A partir desse momento é que levaremos aos trabalhadores 

e trabalhadoras para debate e deliberação em assembleia. 

Relembre como está sendo a negociação coletiva: 

05/05 – AGE virtual com os (as) trabalhadores (as) aprovou a Pauta de Reivindicações para o ACT 

2022/2024; 

06/05 – Envio da Pauta de Reivindicações para a empresa, dando início às negociações;  

31/05 – 1ª Rodada – a empresa propôs reajuste ZERO, garantiram a data base (01/05) e a 

manutenção das cláusulas sociais previstas no ACT 2020/2022 para o ACT 2022/2024. O sindicato 

defendeu a necessidade de reconhecimento da Pauta de Reivindicações dos trabalhadores e diante 

da falta de acordo nova reunião foi agendada; 

30/06 – 2ª Rodada - a empresa apresentou contraproposta de 5% de reajuste no salário, vale 

refeição e cesta básica, e abono de R$ 300,00. Rejeitada pelo sindicato; 

08/07 – 3ª Rodada - a empresa apresentou nova contraproposta, com reajuste de 7% de reajuste 

nos salários e benefícios, e manteve o abono em R$300,00. O sindicato rejeitou a contraproposta 

que está abaixo do INPC do período de 12 meses anteriores à data Base (11,8973%); 

13/07-  4ª Rodada – a direção da Marlim Azul apresentou contraproposta de reajuste de 7,5% sobre 

salários, cesta básica e vale refeição, e abono de R$400,00. Agendada a 5ª rodada para 20/07.  

Aguardem novas informações. 

Saudações sindicais! 
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