
CSN apresenta nova
proposta para renovação

do Acordo Coletivo

CSN | CAMPANHA SALARIAL 2022

Em mais uma rodada de ne-
gociação, realizada na manhã
desta sexta-feira (22), a dire-
ção da CSN apresentou uma
nova proposta e a direção do
sindicato vai levar a apre-
ciação dos trabalhadores.

Há tempos em que um fun-
cionário da CSN trabalhava
por décadas na empresa e se
importava mais com ter um
emprego e a estabilidade  do
que em estar feliz com o pró-
prio trabalho. Isso ficou atrás.

Cada vez mais, os profissio-
nais da empresa buscam
equilíbrio entre salário e
condições de trabalho. O que
está diretamente ligado a
qualidade de vida. O traba-
lhador precisa ser valorizado,
isso é  essencial para promo-
ver a sua qualidade de vida e
para a retenção de talentos
na empresa.

Engana-se quem pensa que
valorização significa apenas

REAJUSTE SALARIAL:

* SALÁRIO DE ATÉ R$ 3000: 11%;
* SALÁRIO DE R$ 3000 ATÉ  R$ 5000: 9%;
* SALÁRIO ACIMA DE R$ 5000: 8%.

CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 450/MÊS.

CARTÃO ALIMENTAÇÃO EXTRA: R$ 800 (R$
400, A SER PAGO 5 DIAS APÓS ASSINATURA
DO ACORDO E R$ 400 EM DEZEMBRO/2022).

ABONO: 76% DO TARGET CORRESPON-
DENTE A 1,9 SALÁRIOS.

CARTÃO BANCO DE HORAS: R$ 800 (A SER
PAGO 5 DIAS APÓS ASSINATURA DO ACORDO).

oferecer um bom salário. A
questão financeira faz parte
do pacote, mas ela precisa ser
associada a um ambiente de
trabalho saudável e agradável.

A votação será realizada
nessa próxima quarta-feira,
dia 27/4, das 6h às 16h, na
Praça Juarez Antunes.

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos ressalta que é
fundamental a participação
dos trabalhadores para que
prevaleça a opinião da maio-
ria. E, mais uma vez, agra-
dece a confiança e a partici-
pação de todos, que fortale-
cem a luta em defesa dos
interesses dos metalúrgicos.

Votação será na
quarta-feira (27),

das 6h às 16h


