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CSN – CAMPANHA SALARIAL 2016

CSN apresenta
nova proposta

Desde a crise de 2008, o sin-
dicato não sentava para ne-
gociar com o presidente da
CSN. Como as negociações do
Acordo Coletivo não estavam
avançando, o presidente do
sindicato, Silvio Campos, foi
para São Paulo buscar uma
saída devido ao impasse, junto
ao presidente da CSN e dire-
toria executiva da empresa.

Nenhum direito retirado, fim do gatilho da PLR,  carga
extra no cartão alimentação durante 4 meses e garantia
do INPC pleno no salário e benefícios para o ACT 2017

Silvio Campos teve a oportu-
nidade de deixar claro que o
sindicato não levaria nenhuma
proposta com retirada de direi-
tos à apreciação dos metalúr-
gicos. A partir daí, deu-se início
a discussão, quando o sindicato
pediu o reajuste pleno do INPC,
retroativo a primeiro de maio.
Como não houve consenso em
tudo, a empresa aceitou não

VEJA ABAIXO A PROPOSTA:

REAJUSTE SALARIAL de 5%, a partir de janeiro de 2017.
CARTÃO ALIMENTAÇÃO - reajuste de 5%, passando para R$ 355, a partir deste mês.
E mais cargas extras de R$ 500, durante 4 meses,  totalizando R$ 2.000,00. A 1ª
parcela será paga 72h após aprovação. Desta forma, durante esse período, o trabalhador
receberá R$ 855,00 por mês (de setembro a dezembro).
AUXÍLIO CRECHE - Reajuste de 5%, passando  para R$ 521, a partir deste mês.

ACORDO COLETIVO 2016/2017

ACORDO COLETIVO 2017/2018
Garantia do REAJUSTE SALARIAL calculado pelo INPC pleno (do período), a partir de
1º de maio de 2017. Isso como ponto de partida para as negociações.
Negociar com o sindicato a implantação de um banco de horas.

retirar direitos e propôs acordo
com um índice menor que o INPC
(proposta abaixo).
Em contrapartida, o sindicato
conseguiu o fim do gatilho da
PLR, que só traz prejuízo ao
bolso dos trabalhadores. E ficou
garantida também mudanças
nas metas e critérios da PLR.
O sindicato levará à votação
amanhã, dia 31/8, das 6h às
18h, na Praça Juarez Antunes.


