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UNIÃO DOS TRABALHADORES E DO SINDICATO

garante conquistas importantes em 2016

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil
de Volta Redonda e região, junto com a categoria, garantiu
vitórias significativas nas convenções coletivas de trabalho este
ano. As conquistas só foram possíveis graças à determinação
dos trabalhadores, que tiveram a coragem de fazer o
enfrentamento com o Setor Patronal. Isso fortaleceu o trabalho
da nossa entidade e as campanhas salariais foram vitoriosas.
Veja os resultados.
Página 3

Presença do público
confirma sucesso da
Festa do Trabalhador
O evento aconteceu no dia 19 de novembro, no Recreio do
Trabalhador, em Volta Redonda, com a participação de quase três
mil pessoas. O clima de confraternização tomou conta dos
trabalhadores da base territorial do Sindicato.
Página 4

Destaques: confira a atuação do Sindicato este ano - Página 2

COMUNICADO
Lembramos que estaremos de recesso no período de 19 de dezembro a 6 de
janeiro de 2017. Motivo pelo qual não haverá nenhum atendimento na sede
administrativa em Volta Redonda e na subsede em Resende.
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Atuações do Sindicato em 2016

Ato contra as demissões na CSN e terceirizadas, junto com a Cúria Diocesana (fevereiro).

Comemoração dos 70 anos de fundação do Sindicato.
Cerimônia de homenagens na sede administrativa (março).

Seminário da diretoria, com o apoio da Conticom,
sobre “Planejamento Estratégico e Avanços para o Setor” (junho).

Inauguração da Central Única dos Trabalhadores - subsede Sul Fluminense,
anexa à sede do Sindicato (julho).

Trabalhadores da Construção Civil mobilizados rejeitam discurso de crise
do Setor Patronal e entram em greve (setembro).

Diretoria promove 3ª Festa do Trabalhador.
Sucesso de público com quase três mil pessoas presentes (novembro).

Juarez Antunes:

presente!
Diretoria do Sindicato
Da esquerda para a direita: 1ª fila - Atila, Zeomar, Lia, Monteiro, Jamiro, Adonias, João Cunha e Geraldo. 2ª fila - Geraldo Luiz
Barbosa, Carlos Henrique, Nilton de Paula, Antônio Veras, Waldemar, Antônio Martinho, Sebastião Paulo (atual presidente), Darci
Mirai, Joaquim, Gladstone, Iracy, José Aparecido e Leonel. 3ª fila - Gilmar Félix, Nelson, Juarez (in memorian), Dejair Martins,
Aloízio, Ávila, Evaldo, Dalmo e João Batista.

O nosso Sindicato lamentavelmente perdeu em
22 de agosto deste o ano, o grande
companheiro Juarez Antunes, que também
era secretário de Formação da Central Única
dos Trabalhadores (CUT/RJ). Uma
homenagem da nossa entidade pelos
relevantes serviços prestados aos
trabalhadores da região, do estado e do Brasil.
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CAMPANHAS SALARIAS COM GANHOS PARA TRABALHADORES

Apesar do Setor Patronal se defender com o argumento de crise econômica, a mobilização dos trabalhadores e da diretoria jogou por terra esse discurso.
Foram conquistados vários ganhos nas convenções coletivas de trabalho deste ano. No setor da Construção Civil, por exemplo, os trabalhadores
tiveram a coragem de fazer uma greve, mostrando ao Patronal que quem sabe faz hora e não espera acontecer. Resultado: vitória dos trabalhadores!

Construção Civil

Construção Pesada e Montagem

• 9% de reajuste salarial, sendo 5% em 1º de setembro de 2016 e mais
4% a partir de 1º de janeiro de 2017.

• 9.5% de reajuste salarial para as funções que recebem até R$ 5.500.

• Reajuste de R$ 200,00 na cesta básica para trabalhadores do interior
das indústrias e R$ 130,00 para os de fora das indústrias.
• Empresas que não implementarem o programa de PLR até dezembro
terão que pagar em fevereiro multa de R$ 495,00 para profissionais e
R$ 440,00 para ajudantes.

Mármore, granito e afins
• 10% de reajuste salarial, sendo 7% em julho e mais 3% em novembro.

• Demais funções, que recebem de R$ 5.501 a R$ 7.300 e que
representam menos de 10% dos trabalhadores, 7%.
Outras conquistas:
- Reajuste na cesta básica de 11,11% (R$ 270,00 para R$ 300,00).
- Valor da refeição (R$ 15,00 para 17,00), aumento de mais de 13%.

Veja todos os detalhes das convenções nos boletins.
Acesse:

Outros ganhos:
- Reajuste de 20% na cesta básica, passando o benefício para R$ 120,00.

sindicatocivilvr.com.br

www.

O Sindicato oferece vários convênios para associados e dependentes nas áreas de saúde, educação, odontologia e lazer, além de descontos
em drogarias e laboratório clínico. Oferece ainda atendimento jurídico gratuito na área trabalhista para os associados. Informe-se e tenha
acesso aos serviços. Tels: 3348-2508 / 3342-2331.
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Presença do público garantiu
sucesso da Festa do Trabalhador

“É um incentivo a mais ao trabalhador e
uma forma de confraternizar neste final de
ano. Ainda dei sorte porque chamaram um
companheiro da minha área para sortear e
ele tirou justamente o meu nome”.
Luiz Cláudio de Lima – CBSI – R$ 1 mil

O Sindicato promoveu no dia 19 de novembro, no Recreio do Trabalhador, em
Volta Redonda, a 3ª Festa do Trabalhador da Construção Civil, que contou com a
presença de aproximadamente três mil pessoas, entre associados e familiares.
Mais uma vez o evento teve seu sucesso garantido com a participação dos
trabalhadores de toda base territorial do Sindicato. Além dos sorteios dos
prêmios, teve brinquedo para a criançada, sorteio de brindes disponibilizados
pelos parceiros que têm convênios com o Sindicato, entre outros serviços.

“A festa mostra a valorização do
trabalhador. Tudo bem organizado e
muitas atividades para o trabalhador e
família. Com certeza participarei no ano
que vem”.
Marcos V. Quirino - Faurecia - R$ 1 mil

“A estrutura não deixou nada a desejar e
tem até brinquedo para a criançada. O sorteio é o melhor de tudo e o prêmio veio para
mim numa boa hora neste final de ano”.
George Augusto Ferreira - Citrino - R$ 3 mil

“Na 1ª Festa do Trabalhador ganhei um
carro. Este ano mais uma vez tive sorte e
ganhei uma poupança. Vale a pena
participar. Nos sentimos valorizados com
esta festa”.
Marlucia dos R. Rocha - Bola 7 - R$ 3 mil

Confira os nomes e as empresas de alguns ganhadores:
Poupança R$ 5.000,00
• Sidney Teixeira dos Santos
- Saint Gobain (BM)
Poupança R$ 3.000,00
• Marlucia dos Reis Rocha - Bola 7 (BM)
• Suemar de Paiva Araújo - Harsco (VR)
• Braz José da Silva - Saneg Pré-moldados (BM)
*Mais 2 poupanças sorteadas

Poupança R$ 2.000,00
• Arnaldo Soares - CBSI (VR)
• Paulo Cesar Teixeira - Rip (VR)
• José Antônio da Silva - Harsco (VR)
*Mais 7 poupanças sorteadas
Poupança R$ 1.000,00
• Jorge Manoel Cordeiro - Lobeck (Resende)
• Luiz Claudio de Lima - CBSI (VR)
• Marcos V. Quirino - Faurecia (Porto Real)
*Mais 7 poupanças sorteadas

“Muito boa a festa! É a primeira vez que
participo, mas minha nota é 10 para a
iniciativa! É nota 10 para o sorteio de
prêmios”!
Edson M. de Oliveira - CBSI - R$ 2 mil

“Esta festa me surpreendeu e pretendo
participar todo ano. Quando anunciaram
meu nome não estava esperando e
comemoramos muito. Valeu pela realização
e organização. Parabéns ao Sindicato”!
Sidney Teixeira dos Santos
Saint Gobain - R$ 5 mil

QUE EM 2017 SEJA MUITO MELHOR!

BOAS FESTAS !!!

