ILI

Á

NP

TR

ES

S

DA
A

D.

SIL
BRA

IVIL DO MOB

ON S M
AC

NTAGEM E
PE
MO

SINTR

OC
ÇÃ

O

. IND. CONS
AB
TR
U

69 anos

O
RI

GURANÇA
POR MAIS SE LHO
NO TRABA

Número 354
SETEMBRO/2015

SI
N

Órgão Oficial de Divulgação do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Rio Claro
Sede Própria: Rua N. Sra da Conceição nº 310 - Conforto - V.Redonda - Tel: 3348-2508 Telefax: 3342-2331 - Resende Tel/Fax: (24) 3355-1711 - Pres. Sebastião Paulo de Assis
Fale conosco - e-mail: sindcivil@sindicatocivilvr.com.br - Visite nosso site: www.sindicatocivilvr.com.br

Campanha Salarial dos trabalhadores do setor da Construção Civil

CATEGORIA ESTÁ EM

ESTADO DE GREVE!!!
DIRETORIA DO SINDICATO CONVOCA TRABALHADORES PARA

NOVA ASSEMBLEIA DIA 10/09/2015 (QUINTA-FEIRA)
A diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil
de Volta Redonda e Região Sul
Fluminense, informa a todos os trabalhadores da nossa categoria com
data-base em 1º de julho que na assembleia do último dia 27 de agosto, os trabalhadores rejeitaram a
reposição de 6% proposto pelo
Sindicato Patronal e deliberaram o
estado de greve com a realização de
uma nova assembleia para o dia
10/09/2015 (quinta-feira) com
1ª chamada às 17h45 e 2ª chamada
às 18h15. Os diretores e trabalhadores que estiveram na última
assembleia esperam que nesta nova
assembleia os patrões apresentem

uma proposta que contemple as
expectativas da nossa categoria
que tanto tem contribuído para o
crescimento e fortalecimento das
empresas do nosso setor.
Por esses motivos, a nossa
Diretoria convoca todos os
companheiros e companheiras,
associados ou não, para
estarem presentes nesta
assembleia para que juntos
possamos definir quais serão os
melhores encaminhamentos
para fecharmos a nossa Convenção Coletiva de maneira
positiva onde possamos
garantir minimamente a nossa
contraproposta aprovada e
encaminhada ao setor patronal.

Contraproposta aprovada e encaminhada ao setor patronal:
* 10% (dez por cento) de reajuste salarial;
* R$ 200,00 (duzentos reais) para o valor da cesta básica;
* 100% (cem por cento) do valor do salário nominal para PLR
para quem ganha até R$ 2.000,00 (dois mil reais);
* Horas extras no percentual de 70% de segunda a sexta-feira;

* Horas extras no percentual de 100% para sábados, domingos e
feriados;
* Desconto de até 1% (um por cento) no valor do Vale
Transporte;

*Ampliar os convênios com as farmácias.
A presença de todos os companheiros e companheiras nesta assembleia será fundamental para que tenhamos sucesso nesta campanha
salarial. Juntos, somos sempre fortes e invencíveis. Participem!!!

Todos à assembleia
Dia 10/09/2015 (quinta-feira)
Horários: 1ª chamada: 17h45 | 2ª chamada: 18h15
Local: Praça Juarez Antunes, Vila Sta Cecília, Volta Redonda

