
Sindicato convoca nova
votação na 4ª feira (15/6)
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A história da luta dos trabalhadores e
do sindicato é rica pois foi marcada por
vitórias e por momentos de enormes
dificuldades nesses últimos anos. O
saldo é positivo, porém os benefícios
não caíram do céu e nem foram dados
pelos governos e nem pelos patrões.
São conquistas decorrentes das negoci-
ações com a direção do sindicato.

Desde que os nossos companheiros da
UPV e de Porto Real deram o seu reca-
do e rejeitaram a proposta da CSN, o
nosso Sindicato vêm pressionando a
CSN a melhorar a proposta para assim
podermos convocar uma nova assem-
bleia. Porém, com a aprovação da
proposta em outras unidades, como
em Casa de Pedra, onde os pelegos do
CSP-Conlutas, numa manobra com os
pelegos da Chapa 2, entregaram toda
a negociação, cresceu a ansiedade dos
companheiros de Volta Redonda e
Porto Real.

Para se ter uma ideia, os pelegos do
CSP-Conlutas aceitaram bem mansi-
nhos a inclusão do banco de horas de
6 meses. E lá, eles terão que pagar
carência e só poderão começar a
receber hora-extra daqui a 6 meses.
Algo que já foi superado na nossa base
e a turma já está recebendo todos
meses algum valor.

Diante disso, participamos de uma
nova rodada de negociação com a CSN
nesta sexta-feira, dia 10. Combatemos
duramente a proposta em uma reu-
nião exaustivas e arrancamos da em-
presa o compromisso de que a CSN vai
buscar melhorias no Plano de Saúde.
Exigimos melhorias no “Meu Doutor”,
menos tempo de aprovação de proce-
dimentos, e o credenciamento de mais
profissionais. É o mínimo que exigimos.

Ainda assim, achamos que a proposta
poderia ser melhorada, mas para aten-
der aos diversos pedidos que temos
recebidos dos trabalhadores, que

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.

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA:

querem uma nova chance de votar a
proposta, depois da mesma ter sido
aprovada em praticamente todas as
unidades, decidimos levar, novamente,
à assembleia dos trabalhadores.

E, assim, o sindicato convoca à votação

na 4ªfeira, dia 15/6, nos ho rários: das
6h às 16h, na Praça Juarez Antunes,
em Volta Redonda, e, em Porto Real,
das 6h às 13h. O trabalhador terá
direto e oportunidade de decidir o que
é melhor para si, democraticamente.


