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CSN - ACORDO COLETIVO 2010/2011

1) REAJUSTE SALARIAL
Reajustamento salarial,
a partir de 1º de maio
de 2010, com a varia-
ção do INPC no período
de 1º de maio de 2009
a 30 de abril de 2010.

2) AUMENTO REAL /
PRODUTIVIDADE
Aumento real de 10%
(dez por cento) de pro-
dutividade, a ser aplica-
do sobre os salários já
reajustados conforme
item 1.

3) PISO SALARIAL
Implantação de um piso
salarial de R$1.000,00
e Piso profissional de
R$1.500,00.

4) PLANO DE SAÚDE
Adequação do plano de
saúde conforme Lei
9656/98 com cobertura
de todas as especialida-
des médicas.

a) Manutenção integral
do Seguro Saúde aos
trabalhadores afastados
por acidente do trabalho
ou por auxílio doença,
com a manutenção de

todas as suas garantias
contratuais.

05) PLANO DE CAR-
GOS E SALÁRIOS
Elaboração de Plano de
Cargos e Salários, com a
participação do sindicato,
a ser implantado no pra-
zo máximo de sessenta
dias e devidamente ho-
mologado pelo Ministério
do Trabalho e Emprego.

6) MULTA DO FGTS
Pagamento da multa de
40% do saldo do FGTS,
para todos os emprega-
dos após terem deferi-
das suas aposentadori-
as, de acordo com a de-
cisão proferida pelo STF.

7) ESCOLA TÉCNICA
Gratuidade na ETPC
para todos os seus em-
pregados e dependentes

8) CRECHE
Custeio integral das des-
pesas com creche/CA
para os filhos de seus
empregados, atendendo
até a idade de 7 anos.

9) LAUDO TÉCNICO
Elaboração de novo lau-
do técnico pericial, com
relação à insalubridade
e periculosidade, no
maximo de 6 meses,
com a participação do
sindicato, Ministério do
Trabalho e Fundacen-
tro, desde seu plane-
jamento, metodologia e
elaboração, visando sa-
nar as não conformida-
des das informações
contidas no PPP envia-
do ao INSS.

10) CONTRATAÇÃO DE
PESSOAS PORTADO-
RAS DE DEFICIÊNCIA
A CSN se obriga a pre-
encher 5% dos seus car-
gos com trabalhadores
portadores de deficiên-
cia física, conforme pre-
coniza decreto 3298 de
20/12/1999.

11) CONVÊNIO FAR-
MÁCIA
Que a empresa efetive
convênio com três redes
farmacêuticas distintas,
para que o trabalhador

tenha o direito de esco-
lha e opte por aquela
que lhe ofereça melho-
res descontos.

12) DESCONTO AS-
SISTÊNCIAL
a) A empresa desconta-
rá dos não associados, a
título de contribuição as-
sistencial, o valor de 1%
do salário base, durante
a vigência deste acordo,
ficando assegurado aos
empregados o direito de
oposição no prazo de 10
dias, contados a partir da
assinatura do acordo, for-
malizando através de re-
querimento individual
que deverá ser entregue
pessoalmente na secre-
taria do Sindicato;

b) A empresa recolherá
ao Sindicato dos Metalúr-
gicos as importâncias
descontadas no prazo de
72 horas contado da efe-
tivação do desconto

13) MENOR APREN-
DIZ, APRENDIZ, AJU-
DANTES E AUXILIARES
a) Revisão dos critérios
do programa “menor
aprendiz”, para garan-
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tir o aproveitamento do
menor no quadro da
empresa, e ao comple-
tar um ano na função,
seja automaticamente
efetivado na condição
de profissional.

b) Todo funcionário que
entrar como auxiliar ou
aprendiz, após 1(um) ano
será efetivado na função
como profissional.

14) ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
O adicional de insalubri-
dade será pago com o
percentual de 30% (trin-
ta por cento) sobre o
salário base, para todos
os trabalhadores que
exerçam suas funções em
áreas que contenham
agentes insalubres.

I - Fica a empresa obri-
gada a recolher, indivi-
dualmente, perante a
Previdência e Segurida-
de Social, a alíquota su-
plementar do SAT.

15) ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
Pagamento a todos os
seus empregados, que
trabalham em áreas pe-
rigosas, o adicional de
30% sobre o salário
base, acrescido de todas

as gratificações e van-
tagens pessoais; inclusi-
ve para os eletricistas,
sem a intermitência.

16) LICENÇA
MATERNIDADE
Aumento da Licença
maternidade de 120
para 180 dias, com ade-
são imediata da empre-
sa ao programa “empre-
sa cidadã”.

17) EXAME PERÍODICO
Incluir nos exames peri-
ódicos feminino, o exa-
me de colo do útero e
mamografia.

18) CARTÃO ALIMEN-
TAÇÃO
a) Aumentar para R$
400,00 o valor mensal
sem a participação do tra-
balhador no seu custeio.
b) Fazer uma “carga” ex-
tra de R$200,00 no mês
de Dezembro 2010.

19) GARANTIA DE
EMPREGO DE (01) UM
ANO APÓS NASCI-
MENTO DO FILHO
Garantia no emprego
de um ano para todos
os trabalhadores, conta-
dos a partir da data do
nascimento do filho,
bem como para aqueles

que adotarem crianças
até cinco anos de idade.

20) CONTRATAÇÃO
DE NOVOS FUNCIO-
NÁRIOS
A empresa priorizará a
contratação de funcioná-
rios das empresas tercei-
rizadas na Usina Presi-
dente Vargas e ex-funci-
onários da CSN.

21) DOENÇAS
PROFISIONAIS
Diagnosticada doenças
oriundas de atividades
laborais, será garantido
a este profissional o
emprego pelo período
de um ano, a contar de
sua alta médica.

22) TURNO
Modificação da atual
escala de turno de re-
vezamento, em comum
acordo com o sindicato,
mantendo-se a jornada de
seis horas, após votação
dos trabalhadores sobre a
escala de folga atual ou da
escala de folga praticada
no ano de 2000.

23) REFEITÓRIO PARA
OS FUNCIONÁRIOS
DO TURNO
Que os funcionários do
turno de revezamento te-

nham acesso aos refeitó-
rios para almoçar e jantar.

24) FUNÇÃO IGUAL
SALÁRIO IGUAL
Que a empresa pague
o mesmo salário aos
trabalhadores que exer-
cem funções idênticas.

25) PERÍODO PRÉ-
APOSENTADORIA
O parágrafo segundo
da cláusula décima nona
do Acordo Coletivo de
2009/2010, passa a ter
a seguinte redação:

“Parágrafo Segundo -
Terão direito ao ajusta-
do nesta cláusula apenas
os empregados que te-
nham adquirido o míni-
mo de 50% (cinquenta
por cento) do tempo de
serviço na CSN.”

26) LANCHE DO TURNO
Que a empresa forneça
o lanche do turno com
o equivalente a oitocen-
tas calorias.

27)MANUTENÇÃO
DAS CLÁUSULAS DO
ACORDO ANTERIOR
DESDE QUE NÃO
CONFLITANTES COM
AS PROPOSTAS
CONSTANTES DESTA
PAUTA.

O sindicato informa:
No próximo dia 21 de abril estará funcionando normalmente.

E os trabalhadores sindicalizados que quizerem buscar seus cu-
pons do sorteio da “Festa do Trabalhador”, poderão se dirigir

ao sindicato, no horário de 8h às 18h. E nos dias 22 e 23/4 es-
tará em recesso, sem atendimento ao público.


