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Campanha salarial dos trabalhadores da CSN Cimentos

Assembleia vai apresentar, discu!r e votar proposta
da empresa para fechamento de acordo cole!vo

A

diretoria do Sindicato convoca todos
os trabalhadores da CSN Cimentos,
associados ou não, para a assembleia
extraordinária que acontecerá nesta
quinta-feira, 13/11, com o obje!vo de
apresentar, discu!r e votar a proposta
da empresa para o fechamento do
acordo cole!vo de 2014/2015. A
assembleia será realizada na sede da
nossa en!dade - na rua Nossa
Senhora da Conceição, n° 310, no
bairro Conforto, com 1ª convocação
às 16h30 e 2ª convocação às 17h. A
presença de todos os trabalhadores
nesta assembleia é de extrema
importância para encontrarmos as
m e l h o r e s a l t e r n a !v a s p a r a o

fechamento de um acordo cole!vo
que sa!sfaça e atenda as expecta!vas
da categoria.
A nossa diretoria também convida
todos os associados do Sindicato,
par!cipantes da assembleia, para
trazerem o úl!mo contracheque.
Com isso aproveitarem a
oportunidade para fazer o seu
recadastramento e pegar o seu
cupom visando garan!r a sua
presença na 1ª Festa do Trabalhador
da Construção Civil, que será no dia
29/11/2014, das 14h às 20h, na PET no Clube dos Funcionários. Venham e
façam valer o seu poder de voz e voto
nesta assembleia. Categoria unida,
Sindicato forte!

TODOS À ASSEMBLEIA:
Dia 13/11/2014 (quinta-feira)
Horário: 1ª convocação - 16h30 | 2ª convocação - 17h
Local: Sede do Sindicato - rua Nossa Senhora da Conceição, n° 310,
no bairro Conforto - Volta Redonda.

