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Campanha Salarial da Construção Civil

• Sindicato convoca trabalhadores para

assembleia contra arrocho patronal

Dia 20/08/2015 (Quinta-feira)

A

diretoria do Sindicato convoca todos
os trabalhadores da construção civil,
associados ou não, que integram a base
territorial da entidade, com atuação tanto
dentro como fora das indústrias, para a
assembleia extraordinária nesta quinta-feira
(20/08). O objetivo é a discussão da proposta
patronal para o fechamento da Convenção
Coletiva de 2015/2016 da categoria, que tem
como data base 1º de julho. A assembleia acontecerá na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa
Cecília, em Volta Redonda, com 1ª chamada às
17h30 e 2ª chamada às 18h.
Nas negociações ocorridas até o momento,
o setor patronal, lamentavelmente, tem
apresentado propostas que não atendem as
expectativas dos trabalhadores do ramo. Mas a
diretoria do Sindicato tem rejeitado todas as
propostas, reivindicando a inflação do
período, calculada em 9.31%, mais ganho real.
Contrapondo ao cenário de crise colocado,
aponta as várias obras que estão sendo

iniciadas e as que já estão em andamento na região, além de manter a
continuidade das negociações para a
conquista de uma Convenção Coletiva
satisfatória capaz de atender as
expectativas da categoria.
O não fechamento, até o momento,
do acordo coletivo do setor siderúrgico
também tem prejudicado a campanha
salarial da Construção Civil, pois ele
sempre foi uma das referências patronal
para os índices reivindicados no decorrer das
negociações.
Para somar forças e mostrar a
organização da categoria torna-se
imprescindível que todos compareçam à
assembleia. Essa convocação também se
estende aos trabalhadores das empresas com
atuações dentro da CSN, como a CBSI, RIP,
Harsco, Saint-Gobain, Citrino, Delta e
Construjet. Essa será a oportunidade para
definirmos, juntos, as estratégias para os

enfrentamentos que estão por vir. Apostamos
no entendimento e no bom senso. No entanto,
caso isso não seja possível, a greve será o
nosso NÃO ao arrocho salarial proposto pelo
patronal.
Vamos nos manter mobilizados em defesa
de um reajuste salarial capaz de traduzir o
reconhecimento e a valorização profissional
da nossa categoria. Juntos, somos sempre
fortes e vitoriosos!

Todos à assembleia

Dia 20/08/2015

A

Horários: 1ª chamada: 17h30 | 2ª chamada: 18h
Local: Praça Juarez Antunes, Vila Sta Cecília, Volta Redonda

CONVOCAÇÃO PARA EX-TRABALHADORES DA COCIA
diretoria do Sindicato convoca os trabalhadores Aldo Marcos
Freitas Barnabé, Ailton Martins de Oliveira, Gladston
Francisco, Mario Andrade de Oliveira Filho, Sebastião
Anselmo da Silva e Sinval Teixeira de Carvalho para
comparecerem, com urgência, ao setor jurídico da entidade,

sempre as terças-feiras, a partir das 17h, e as sextas-feiras, das 9h30
às 11h30.
A presença se faz necessária para resolver questões referentes
ao processo da COCIA. Mais informações também podem ser
obtidas pelo telefone (24) 3348-2508. -

