
CSN apresenta nova
proposta para o ACT 22/23

CSN | CAMPANHA SALARIAL 2022

Em mais uma rodada de nego-
ciação, realizada na tarde desta
terça-feira (24), a direção da CSN
apresentou uma nova proposta
e a direção do sindicato vai levar
à apreciação dos trabalhadores.

Assim, o sindicato convoca os
trabalhadores da empresa à
votação que vai acontecer nessa
próxima sexta-feira, dia 27/5,
das 6h às 16h, na Praça Juarez
Antunes, para os trabalhadores
da Usina Presidente Vargas,
em Volta Redonda.  E no ho-
rário das 6h às 13h, nas ins-
talações da empresa, na uni-
dade de Porto Real.

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos ressalta que é fun-
damental a participação dos tra-
balhadores para que prevaleça a
opinião da maioria. E aproveita
para renovar o seu compromisso
na luta em defesa dos interesses
dos metalúrgicos.

REAJUSTE SALARIAL: retroativo a 1/5/22 aplicado sobre o salário de
30/4/22 para admitidos até 30/4/22 conforme percentual a seguir:

12% para salário de até R$ 5 mil e, independetemente do salário, os
técnicos e supervisores;
10% para salários acima de R$ 5 mil.

CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 500, retroativo a 1/5/22, com desconto de
5% a título de participação do empregado.
REEMBOLSO CRECHE: R$ 652, retroativo a 1/5/2022.
CRÉDITO EXTRA NO CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 900 em duas parcelas:
A 1ª parcela no valor de R$ 450 a ser paga até 5 dias após a assinatura do
acordo coletivo. E a 2ª parcela no valor de R$ 450, a ser paga em 16/12/
2022. para todos os empregados ativos nas datas dos respectivos
créditos.
OBS: Os valores retroativos a 1/5/22, referentes ao reajuste e reembolso
de creche serão quitados junto com o pagamento de junho/22. A
diferença retroativa referente ao cartão alimentação será creditada
junto com o crédito do mês de junho/22.
CRÉDITO EXTRA NO CARTÃO ALIMENTAÇÃO (BANCO DE HORAS):
renovação do Banco de Horas nos mesmos moldes do acordo anterior
(Banco de Horas móvel por 6 meses) e como contra partida realizará um
crédito extra no cartão alimentação, em parcela única,  no valor de R$
900 aos empregados que registram ponto, supervisores e
coordenadores, no prazo de até 5 dias úteis após assinatura do acordo
coletivo.
ABONO 2021 (A SER PAGO EM 2022): em substituição ao PPR, 76% do
TARGET individual de cada empregado, o que representa ao nível
operacional a 1,9 salários, a ser pago em até 5 dias após a assinatura do
acordo, observando-se para tanto  as mesmas regras estabelecidas
nos acordos  de 2019 e 2020.
Manutenção das demais cláusulas do acordo anterior.
CRIAÇÃO DE COMITÊS: para que sejam avaliados os serviços de saúde e
alimentação e proposição de possíveis melhorias.

Votação será na
6ª feira (27), das
6h às 16h, em VR.

E das 6h às 13h, em
Porto Real


