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Construção Civil: nova assembleia nesta quinta-feira, dia 1º
A diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil
de Volta Redonda e região comunica
a todos os trabalhadores do setor de
construção, com data-base em 1º de
julho, que na última assembleia os
trabalhadores rejeitaram por
unanimidade a proposta do setor
patronal de 7% de reajuste salarial,
sendo 4% a partir de julho e 3% em
janeiro de 2017, e aprovaram uma
contraproposta a ser encaminhada ao
sindicato patronal:

Contraproposta encaminhada ao sindicato patronal:
• 8% (oito por cento) de reajuste salarial geral;
• 10% (dez por cento) de reajuste salarial para os pisos;
• Cesta básica no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para os
trabalhadores que executam atividades no interior das indústrias;
• Cesta básica no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para os
trabalhadores que executam atividades fora das indústrias;
• Multa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) de PLR para os
profissionais;
• Multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) de PLR para os
ajudantes.

ASSEMBLEIA NESTA QUINTA-FEIRA (1º)
Horário: 1ª chamada às 17h30 | 2ª chamada às 18 horas
Local: Praça Juarez Antunes – Vila Santa Cecília – Volta Redonda

Vem aí !!!

A diretoria do Sindicato tem
dito aos trabalhadores que sem organização e participação não
haverá nem reconhecimento e nem
valorização dos trabalhadores.
Para que a nossa contraproposta

a
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seja aceita pelo sindicato patronal,
será necessário que todos os
companheiros e as companheiras
das empresas CBSI, RIP, Harsco,
Citrino, Reframax e Saint Gobain
participem das nossas assembleias.

Contamos com a participação de todos para que juntos
possamos fazer valer as nossas
propostas.
Todos na assembleia.
Juntos somos forte!

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

Juarez Antunes,

presente!
O nosso Sindicato
perdeu na semana passada
um grande companheiro de
luta: Juarez Antunes era
diretor na nossa entidade e
também secretário estadual
de Formação da Central
Única dos Trabalhadores
(CUT-RJ). Lamentavelmente ele sofreu um infarto
fulminante na última terçafeira (23).
Resumir em poucas
linhas o que Juarez Antunes
representou para o nosso
Sindicato e os trabalhadores da nossa região não é
uma tarefa fácil. Um homem determinado e mobilizado, que dedicou a sua
vida as causas trabalhistas e
que levou a nossa bandeira
para todos os lugares onde
pudesse fortalecer a luta.
Dedicava seu tempo a
buscar melhorias, a se informar e promover debates
voltados para a igualdade
social. Defendia propostas
que iam além da sua
atuação como sindicalista.

Pensava na garantia dos
direitos das pessoas mais
carentes, na distribuição
justa de renda, em ações para uma saúde e educação de
qualidade para a população.
Juarez Antunes nos deixou um grande exemplo. O
principal deles é que se
você tiver que fazer algo
pelo seu próximo, a hora é
agora. Porque é hoje que os
trabalhadores precisam do
seu fortalecimento na luta.
É hoje que as pessoas estão
p a s s a n d o d i fi c u l d a d e s
sociais e precisam de lideranças que sejam sua voz e
lute por elas nas mais

diversas esferas do país.
Vamos continuar lembrando esse companheiro
com muita saudade. O seu
legado e a sua luta não foram em vão. Você contribuiu para que nossa entidade tivesse uma representatividade e uma
credibilidade muito
importante na região, no
estado e no Brasil. Seu
trabalho contribuiu para o
nosso crescimento e
fortalecimento, mostrando
que com coragem é
possível alcançarmos
nossos objetivos. Vamos
em frente! Obrigado por
tudo companheiro!

A diretoria.

