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Construção Civil
2016/2017

Atenção trabalhadores da Construção Civil!

Nova assembleia nesta quinta-feira (25)

A

diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região
convoca todos (as) companheiros
(as), associados ou não, para conti-

nuar a discussão da convenção
coletiva de trabalho 2016/2017,
com uma nova assembleia que será
realizada nesta quinta-feira, dia 25.
Na última votação, na quinta-feira

ATENÇÃO TRABALHADORES!
ossa diretoria muito tem falado sobre a
importância de todos os (as)
companheiros (as) se mobilizarem nesta
campanha salarial porque senão o setor
patronal vai continuar achando que pode
oferecer migalhas, como a proposta que foi
recusada na última assembleia. É muito
importante os trabalhadores entenderem que
se quisermos fazer com que o setor patronal
nos reconheça e nos valorize, temos que
dobrar o número de trabalhadores
participando da assembleia desta quintafeira. Somente assim, com muita
mobilização e participação de toda a
categoria, vamos fazer com que o setor
patronal chegue a uma proposta que
minimamente reponha a inflação acumulada
no período. Todos na assembleia. Juntos
somos fortes!

Vem aí !!!

N

a

3

passada, os trabalhadores rejeitaram
a proposta apresentada pelo setor
patronal que foi de 6% de reajuste
salarial, sendo 4% a partir de julho e
2% a partir de janeiro de 2017.

Assembleia
(nesta quinta-feira)

25 de agosto
Estão convocados para a assembleia os trabalhadores das
empresas que prestam serviços no interior das indústrias:
CBSI, RIP, Citrino, Reframax, Saint Gobain, Harsco e demais
empresas com data-base 1º de julho, e também para todos
os trabalhadores das obras fora das indústrias.

1ª chamada às 17h30 | 2ª chamada às 18 horas
Local: Praça Juarez Antunes
Vila Santa Cecília – Volta Redonda

Festa do

TRABALHADOR

da Construção Civil

19 de novembro - Recreio do Trabalhador - V. Redonda
Premiação:

• 10 Poupanças de R$ 1.000,00
• 10 Poupanças de R$ 2.000,00

Fique
atento!

Seja um associado
do nosso Sindicato

e participe !!!

• 05 Poupanças de R$ 3.000,00
• 01 Poupança de R$ 5.000,00

