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Campanha Salarial do setor da Construção Civil

NOVA ASSEMBLEIA NESTA
QUINTA-FEIRA - 15/10
CATEGORIA REJEITA PROPOSTA PATRONAL

E PODE DEFINIR PELA GREVE
A diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção
Civil de Volta Redonda e Região Sul Fluminense, informa a
todos trabalhadores e trabalhadoras da nossa categoria que a
proposta patronal de:

• 6% de reajuste
a partir de outubro/2015
+ 3% de reajuste
a partir de janeiro/2016
• Cesta básica
no valor de R$ 180,00
• Piso doAjudante
de R$ 959,20
Esta proposta foi rejeitada
pelos trabalhadores presentes
na assembleia. Também foi
deliberado a realização de uma
nova assembleia para esta
quinta-feira (15/10). Caso não
haja uma proposta melhor
do que a que foi rejeitada, a
categoria poderá optar pela
greve. Por esses motivos, a
Diretoria do Sindicato convoca

novamente todos os companheiros e companheiras vinculados ao Setor de Construção Civil, com data-base
em 1º de julho, principalmente os trabalhadores das
empresas que prestam
serviços no interior das
i n d ú s t r i a s : C B S I , R I P,
Harsco, Construjet, Citrino,
Saint-Gobain, Delta dentre
outras), para se fazerem
presentes nesta assembleia,
caso haja uma proposta nova,
estaremos avaliando,
discutindo e votando na

proposta patronal para fechamento da Convenção Coletiva
2015/2016, certamente a
mais importante de todas,
haja vista que, podemos encerrar a campanha salarial
ou até mesmo optar por uma
greve.
Por isso é muito importante
a participação de todos para
que juntos possamos encontrar
a melhor saída para finalizar
esta campanha salarial.
Categoria unida, organizada e
atuante, sindicato forte.
Participe!!!

Todos à assembleia

Dia 15/10/2015 (quinta-feira)
Horários: 1ª chamada: 17h45
2ª chamada: 18h15
Local: Praça Juarez Antunes,
Vila Sta Cecília, Volta Redonda

