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Votação será realizada na quarta-feira (2) e
trabalhadores irão decidir se aceitam ou não

Em negociação realizada durante
o final de semana e na segunda-
feira (31), a direção da CSN apre-
sentou outra proposta para o acor-
do coletivo.  A proposta será levada
à apreciação dos trabalhadores
nesta quarta-feira, dia 2, de 6h às
18h30, na Praça Juarez Antunes.

A direção do sindicato convoca
os trabalhadores para participarem
da votação e decidirem. O resultado
da votação será respeitado pelo
sindicato. E esperamos que a CSN
faça o mesmo.

CSN apresenta
outra proposta

EM VOTAÇÃO, 95% DOS TRABALHADORES RECUSARAM A ÚLTIMA PROPOSTA

Reajuste salarial: INPC (5,49%) inflação do período de
maio de 2009 a abril de 2010 + 1,5% de aumento real

Cartão Alimentação: R$ 200,00. Os trabalhadores
participarão com:
10% (R$ 20,00) para os que ganham até R$ 3.000,00 e;
30% (R$ 60,00) para os que ganham mais de R$ 3.000,00.

A empresa manteve a concessão de bolsas de estudo
na ETPC nos mesmos moldes das outras propostas.

Veja a proposta:

Na votação realizada na última sexta-feira (28), os trabalhadores da CSN
recusaram a proposta apresentada pela empresa que foi: INPC + 1% de
aumento real, cartão alimentação de R$ 150,00 e a concessão de bolsas de
estudo em 2011. Veja ao lado o resultado da votação.

Total de votantes: 5.065
NÃO - 4.800 votos
SIM - 250 votos
Brancos e nulos - 15 votos

TRABALHADORES DAS TERCEIRAS
ACOMPANHEM O CALENDÁRIO DE NEGOCIAÇÕES

HOJE, ÀS 13H30 - COMAU
HOJE, ÀS 16H - SANKYU
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