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Campanha salarial dos trabalhadores da CSN Cimentos

Nova assembleia para
discussão e aprovação da pauta
de reivindicações da categoria

A

diretoria do Sindicato convoca,
novamente, todos os trabalhadores da CSN Cimentos, associados ou não, para a assembleia extraordinária nesta
quarta-feira, 1º de outubro. O objetivo é
discutir e aprovar a pauta de reivindicações da categoria para o inicio da
campanha salarial de 2014/2015. A nova
assembleia será no auditório da nova sede do Sindicato - na rua Nossa Senhora
da Conceição, nº 310, no Conforto, com
1ª convocação às 17h30 e 2ª e última
convocação às 18h.
Mais uma vez alertamos sobre a importância da presença de todos os trabalhadores nesta nova assembleia. A última, convocada para o dia 25/09, não
foi realizada por falta de quórum. Se não
houver aprovação da pauta de reivindicações, não haverá negociação. Sem

negociação não há reajustes salariais e
nem melhorias nas condições de trabalho
que são garantidas somente através do
acordo coletivo. Por isso, companheiros
e companheiras, vamos fazer valer o seu
poder de voto e voz.
No espaço abaixo, os interessados
podem antecipar as reivindicações para
discussão nesta nova assembleia. Essas
propostas, juntamente com o boletim,

devem ser entregues aos diretores do
Sindicato antes do inicio da assembleia
ou enviadas, também, via e-mail
(sindcivil@sindicatocivilvr.com.br). A
adesão dos trabalhadores as convocações da diretoria do Sindicato será a
demonstração de força e de organização
da categoria para a conquista de uma
campanha salarial satisfatória para
todos. Categoria unida, Sindicato forte!

TODOS À ASSEMBLEIA:
Dia: 01/10/2014 (quarta-feira)
Horários: 1ª convocação - 17h30 / 2ª convocação - 18h
Local: Sede do Sindicato - rua Nossa Senhora da Conceição,
nº 310, no Conforto - Volta Redonda.

PROPOSTAS PARA PAUTA REIVINDICAÇÕES
1) __________________________________________________________
__________________________________________________________
2) __________________________________________________________
__________________________________________________________
3) __________________________________________________________
__________________________________________________________
4) __________________________________________________________
__________________________________________________________
5) __________________________________________________________
__________________________________________________________

