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SANKYU - 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) SALÁRIO
SUBSTITUIÇÃO
Ao empregado que
substituir outro empre-
gado de salário mais
elevado será garantido
o recebimento do salá-
rio base integral do
substituído independen-
te de faixa.

5) PLANO DE SAÚDE
Implantação de um pla-
no de saúde, gratuita-
mente, sem fator mode-
rador, para todos os tra-
balhadores e seus de-
pendentes ou melhorias
a serem definidas junta-
mente com o Sindicato
para aquelas que já pos-
suem o plano, com a
manutenção do mesmo
para os trabalhadores
afastados pelo INSS, por
auxílio doença e aciden-
te de trabalho, bem
como seus dependentes,
na forma da Lei 9.656/
98 (cobertura de todas as
especialidades médicas).

PARÁGRAFO ÚNICO –
Todo trabalhador afasta-
do junto ao INSS por aci-
dente do trabalho e ou
doença ocupacional terá
isenção do fator mode-
rador bem como toda
medicação prescrita de-
corrente do acidente.

6) HORAS EXTRAS
Proibição do trabalho
em sobre jornada, sal-

vo necessidade imperi-
osa, de força maior e
improrrogável de servi-
ço, quando a empresa
pagará a bonificação de
75% para os dias nor-
mais com fornecimento
gratuito de alimentação.

7) FIM DA DUPLA
FUNÇÃO
Fica expressamente ve-
dado o exercício profis-
sional diferente daque-
le para o qual o empre-
gado foi contratado.

8) EMISSÃO DE
“CAT” E INFORMA-
ÇÃO AO SINDICATO
O envio ao sindicato de
todas as comunicações
de acidente do traba-
lho até o quinto dia útil
do mês subseqüente,
bem como estatísticas
mensais, referente aos
acidentes com perda
de tempo – CPT e sem
perda de tempo – SPT
sendo que, no caso de
morte, o envio será
imediatamente após o
sinistro. O cumprimen-

to integral conforme es-
tabelecido pela NR 07.O
não cumprimento acar-
retara em uma reunião
na  DRT.

9) ADMISSÃO DE
NOVOS EMPREGA-
DOS NA EMPRESA
a) Comunicar ao sindicato
até o 10º dia útil de cada
mês, das admissões ocor-
ridas no mês anterior.

b) A empresa dispensará
até o 10º dia da contrata-
ção por um  período de 4
horas para que o empre-
gado compareça ao Sin-
dicato, a fim de assistir
uma palestra sobre os be-
nefícios da sindicalização.

10) MULTA POR
DESCUMPRIMENTO
DE CLÁUSULAS DO
ACORDO
A empresa pagará mul-
ta diária no valor de
R$50.000,00, no caso
de descumprimento de
cada cláusula do presen-
te acordo a ser revertido
em favor do Sindicato.

O Sindicato dos Metalúrgicos entregou, na semana passada, a lista de
reivindicações à direção da CSN para o acordo coletivo 2010/2011. A entrega

desta pauta tem por objetivo principal levar ao conhecimento de todos os
trabalhadores o que está sendo negociado com a empresa.
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11) ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
Pagamento do adicional
de insalubridade  esta-
rá garantido de acordo
com agentes de risco es-
tabelecidos na LTCAT.
Sobre o salário base,
acrescido das gratifica-
ções e das vantagens
pessoais, ficando ainda,
obrigada a recolher, in-
dividualmente, perante
a Previdência e Seguri-
dade Social, alíquota su-
plementar do SAT.

12) ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
Pagamento a todos os
seus empregados que la-
bora em áreas periculo-
sas, o adicional de 30%
sobre o salário base,
acrescido de todas as gra-
tificações e vantagens pes-
soais, e inclusive para os
eletricistas, sem a intermi-
tência, de acordo com o
Laudo Técnico Ambiental,
homologado no MTE.

13) MENOR APREN-
DIZ, APRENDIZ,
AJUDANTES E AUXI-
LIARES
a) Revisão dos critérios do
programa “menor apren-
diz”, para garantir o apro-
veitamento do menor no
quadro da empresa, e ao
completar um ano na fun-
ção, fichamento automático.

b) Todo funcionário que en-
trar como auxiliar ou apren-
diz, após 1(um) ano, será
efetivado na função como
profissional.

14) CRECHE GRATUITA
Custeio integral das des-
pesas com CRECHE/CA

para os filhos dos seus
empregados, observado
o limite de até 06 anos
de idade, inclusive.
15) ADICIONAL DE
BONIFICAÇÃO DE
FÉRIAS
Pagamento da bonifica-
ção de férias, no percen-
tual de 70%, sobre o
salário base.

16) PLANO DE CAR-
GOS E SALÁRIOS
Implantação do plano de
cargos e salários, junta-
mente com representan-
tes do Sindicato, no pra-
zo de 60 dias, abrangen-
do todos os níveis, com
critérios definidos de pro-
gressão salarial dentro da
função, devendo, ainda,
conter também os critéri-
os para promoção na mu-
dança de função, que de-
verão ser levados ao co-
nhecimento do Sindicato.

17) DESCONTO
ASSISTÊNCIAL
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 úteis, contados a par-
tir da assinatura do acor-
do, formalizando através
de requerimento indivi-
dual que deverá ser en-
tregue pessoalmente na
secretaria do Sindicato;

b) A empresa recolherá
ao Sindicato dos Meta-
lúrgicos as importâncias

descontadas no prazo de
72 horas contado da
efetivação do desconto.
18) LAUDO TÉCNICO
Elaboração de novo lau-
do técnico pericial, com
relação à insalubridade
e a periculosidade, no
prazo de seis meses,
com a participação do
Sindicato e do Ministé-
rio do Trabalho, desde
seu planejamento, me-
todologia e elaboração,
visando sanar as não
conformidades das in-
formações contidas no
PPP, enviados ao INSS.

19) CONTRATAÇÃO DE
PESSOAS PORTADO-
RAS DE DEFICIÊNCIAS
A empresa se obriga a
preencher 4% de seus
cargos, com trabalhado-
res beneficiários da Pre-
vidência Social, reabilita-
dos ou com portadores
de deficiência, conforme
preconiza o decreto
3.298, de 20/12/1999.

20) PLR
No valor de R$1500,00
(hum mil e quinhentos reais).

22) ADICIONAL
NOTURNO
Pagamento de adicional
de horas noturnas, estas
compreendidas entre 20
horas à 6 horas, no va-
lor de 40% (quarenta por
cento) da hora normal.

23) ATESTADO MÉDI-
CO PARA  ACOMPA-
NHANTES
Aceitar atestado médi-
co para Pais acompa-

nhantes de filhos de até
14 anos.
24) LICENÇA PATER-
NIDADE
Conceder licença de 30
dias para o pai a contar
com a data do nasci-
mento do filho.

25) GARANTIA DE
EMPREGO DE UM (1)
ANO APÓS NASCI-
MENTO DO FILHO
26) MULHER
Incluir nos periódicos
exames de colo do Úte-
ro e mamografia.

27) APOSENTÁVEL
Pagamento da multa de
40% sobre o FGTS, nos
casos de demissão.

28)  DESLIGAMENTO
DO TRABALHADOR
O empregado ao se des-
ligar da empresa será
fornecido no ato de sua
homologação seu Histó-
rico Médico Ocupacional,
juntamente com seu PPP.

29) SEGURO DE VIDA
EM GRUPO.

30) CUSTEIO CURSOS
PROFISSIONALIZANTES
Quando o funcionário fi-
zer curso profissionali-
zante ou qualificação, o
qual for correlacionado a
atividade fim da Empre-
sa, esta custeará men-
salmente 50% do valor
do curso até a conclusão.

31) MANUTENÇÃO
DAS CLÁUSULAS DO
ACORDO DESDE QUE
NÃO CONFLITANTE
COM AS PROPOSTAS
NESTE ACORDO


