
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Industrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material
Elétrico, de Material Eletrônico e de Informática de
Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Itatiaia,
Quatis, Porto Real e Pinheiral,  no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os
empregados da COMPANHIA SIDERUGICA
NACIONAL - CSN,  representados por esta entidade
sindical, excluídos,  os empregados pertencentes às
categorias diferenciadas,  para participarem da
ASSEMBLÉIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA  que,
realizar-se-á,  no próximo dia 23 de junho, na Praça
Juarez Antunes, localizada na Vila Santa Cecília, Volta
Redonda, com inicio da votação, por escrutínio secreto,
às 06:00 horas e encerramento às 18:30 horas, para
deliberarem, por escrutínio secreto, na forma da lei
de greve, sobre a  seguinte ordem do dia: a) Proposta
apresentada pela empresa até o dia 07 de junho ou
qualquer outra proposta que venha apresentar até o
dia 22 de junho e que seja levada ao conheci-mento
de todos, para a renovação do Acordo Coletivo de
Trabalho, com data base em 1º de maio, b)
Autorização para a Diretoria do Sindicato paralisar
coletivamente os serviços da empresa, quarenta e oito
horas,  a contar da notificação da deliberação da
assembléia, e caso a CSN COMPANHIA SIDERURGICA
NACIONAL, não reabra as negociações.

RENATO SOARES RAMOS
PRESIDENTE

Mesmo com a negociação no
sábado (19), o sindicato

publicou o edital na
lei de greve.

PARTICIPE DA
VOTAÇÃO!

O sindicato irá acatar a
decisão dos trabalhadores,

seja ela qual for.

 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Diretor da Comunicação: Carlos Pinho
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Thaís Soares
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE
MATERIAL ELÉTRICO, DE MATERIAL
ELETRÔNICO E DE INFORMÁTICA DE VOLTA
REDONDA, BARRA MANSA, RESENDE, ITATIAIA,
QUATIS, PORTO REAL E PINHEIRAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
NA LEI DE GREVE



Na sexta-feira (18), o sindicato recebeu um ofício da CSN, às 17h20, convocando a
direção  para uma negociação no sábado (19), às 17h, no antigo escritório central.

Alegando querer evitar o impasse, a CSN ofereceu a proposta abaixo:
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Acordo coletivo 2010
dos trabalhadores

da CSN

- INPC + 1,5% de aumento real (retroativo a 1° de maio)
- Cartão alimentação no valor de R$ 200,00, com participação de 10% para os trabalhadores
com salário até R$ 3.000,00, e de 30% para aqueles que recebem mais de R$ 3.000,00.
- Bolsas de estudo para os cursos técnicos da ETPC, nos mesmos moldes da última proposta.

O diferencial da última proposta, recusada pelos trabalhadores, é que a empresa ofereceu
UMA CARGA EXTRA DE NATAL NO VALOR DE R$ 250,00, SEM PARTICIPAÇÃO
DOS TRABALHADORES, QUE SERÁ PAGO ATÉ O DIA 20 DE DEZEMBRO.

A votação será realizada na quarta-feira, dia 23, na Praça
Juarez Antunes, no horário de 6h às 18h30. Participe!

E mesmo sendo prerrogativa da empresa, a direção do sindicato solicitou
a mudança na escala de turno e a empresa concordou em discutir

assim que terminar o acordo coletivo.

PONTO IMPORTANTE - ESCALA DE TURNO


