
Metalúrgicos da CSN das unida-
des de Volta Redonda e de Porto
Real aprovaram a proposta de
Acordo Coletivo do Turno e do
Banco de Horas.

A proposta aprovada referente ao
turno nas duas unidades terá vigên-
cia de 2 anos (1/12/2021 a 30/11/
2023) e com pagamento de abono
no valor de R$ 4.300, que será pago
em parcela única, em até 5 dias úteis,
após a aprovação do acordo. E so-
bre o  Banco de Horas, foi aprovado:
a vigência de um ano (16/5/2021 a
15/5/2022) e modalidade móvel,
de modo que as horas extras reali-
zadas em determinado período de
apuração de frequência possam ser
compensadas no prazo de seis perí-
odos de apuração subsquentes. A
compensação será de 1/1 hora, ou
seja, para cada 1 hora extra traba-
lhada 1 hora de folga. E, ao final do
prazo para compensação, o saldo
positivo será pago com as bonifi-
cações do ACT e o saldo negativo
será descontado. E a hora extra do
turno no feriado não entra no banco
de horas e será paga no mês da rea-
lização. Terão direito ao crédito ex-
tra no Cartão Alimentação no valor
de R$ 700 a ser pago em 2 parcelas,
com a primeira parcela a ser paga/
creditada em até 05 dias úteis após
a assinatura do ACT, no valor de R$
300 e a segunda e última parcela a
ser paga/creditada no dia 15/12/

Metalúrgicos da CSN aprovam
propostas para o acordo do
turno e  do banco de horas

VEJA ABAIXO OS RESULTADOS:
RENOVAÇÃO DOS ACORDOS DE TURNO:

RENOVAÇÃO DO ACORDO DO BANCO DE HORAS:

2021, no valor de R$ 400. E os sal-
dos negativos do banco de horas
apurados após a contabilização que
tomará como base de cálculo os cré-
ditos e débitos do banco de horas
até o dia 15/5/2021, não serão des-
contados no pagamento de maio/
21,  sendo o saldo negativo rema-

nescente, transportado para o novo
banco de horas móvel com a
dilação do prazo de compensação
para mais seis  meses.
A direção do sindicato agradece a
confiança e a participação dos tra-
balhadores e renova o seu compro-
misso com os metalúrgicos.

VOLTA REDONDA (8 HORAS)

SIM = 1.913 votos (57,51%)

NÃO = 1.342  votos (40,34%)

VOTOS  NULOS = 40 (1,20%)

VOTOS  BRANCOS = 31 (0,93%)

TOTAL GERAL  = 3.326  votos

SIM = 3.348 votos (49,51%)
NÃO = 3.306 votos (48,89%)
VOTOS  NULOS = 57 (0,84%)

VOTOS BRANCOS = 51 (0,75%)
TOTAL GERAL  = 6.762 votos

PORTO REAL (12 HORAS)

SIM = 132 votos (78,57%)

NÃO = 31  votos (18,45%)

VOTOS  NULOS = 2 (1,19%)

VOTOS  BRANCOS = 3 (1,78%)

TOTAL GERAL  = 168  votos


