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Campanha

salarial

Construção Civil
2016/2017

Atenção trabalhadores da Construção Civil!

A

diretoria do Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Civil de Volta Redonda e
região convoca todos (as) companheiros
(as), associados ou não, para mais uma
assembleia de discussão da convenção cole!va
2016/2017 da categoria, que acontece nesta
quinta-feira, dia 18 de agosto. O obje!vo é
avaliar, discu! r e deliberar a proposta
apresentada pelo setor patronal.

Assembleia
(Nesta quinta-feira)

18 de agosto
Horário: 1ª chamada às 17h30

| 2ª chamada às 18 horas

Todos na assembleia:

Local:

A assembleia é para todos os trabalhadores das Praça Juarez Antunes
empresas que prestam serviço no interior das Vila Santa Cecília
indústrias: CBSI, RIP, Citrino, Reframax, SaintVolta Redonda
Gobain, Harsco e demais empresas com data-base
em 1º de julho. E para todos os trabalhadores das
obras fora das indústrias.

Vem aí a

3ª Festa
do Trabalhador

Dia 19

de novembro

Sem mobilização

NÃO TERÁ AUMENTO
A diretoria do Sindicato
ressalta mais uma vez a importância da participação de
todos os companheiros e
companheiras nesta
campanha salarial. A proposta
de 2,5% rejeitada na última
assembleia somente será
m o d i fi c a d a c o m m u i t a
organização e participação
dos trabalhadores. O setor
patronal só fala em crise
econômica para não conceder
os reajustes reivindicados em
nossa pauta. O tamanho da
nossa organização é que dirá
o quanto de aumento salarial
vamos conquistar. Participe!
Juntos somos fortes!

Para todos os associados
do nosso Sindicato.
Fique por dentro e participe!

