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Apesar das dificuldades, mais um ano para ser comemorado
Inauguração da nova subsede

2ª Festa do Trabalhador

A aquisição significou maior conforto, atendimento ágil e eficaz aos
trabalhadores. Era uma meta e um sonho antigo que se tornou realidade
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em 2015.

Cerca de três mil pessoas, associados e familiares, prestigiaram a
2ª Festa do Trabalhador, no último dia 28, em Volta Redonda. Veja os
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ganhadores dos prêmios!

Confira ainda nesta edição:
Classificados atualizados dos convênios
Palavra da diretoria

Resultados das campanhas salariais 2015

É o que deseja toda a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Civil, Montagem e Construção Pesada de Volta Redonda
e Região aos seus associados e familiares.

Muitas
conquistas
em 2016!

Boas Festas!

E que no próximo ano nossa união seja ainda mais forte, para juntos
defendermos e ampliarmos os direitos da categoria.

Categoria unida,
Sindicato forte!

Feliz Natal e um Ano Novo de grandes realizações!
Sebastião Paulo, presidente (e sua diretoria)
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Palavra
da Diretoria
Apesar de todas as dificuldades
enfrentadas este ano, superamos os
obstáculos e contabilizamos grandes
conquistas para as categorias representadas
pelo nosso Sindicato. Nossa principal meta
foi avançar na defesa dos direitos dos
trabalhadores, prioridade que vamos
intensificar ainda mais no decorrer do ano
novo que está para chegar.
Em primeiro lugar, é importante
registrar do ano de 2015 a organização e
mobilização dos nossos associados no
processo eleitoral para escolha da nova
diretoria. Foi fundamental o entendimento e
a união de todos no sentido de somar forças e
continuar buscando melhorias tanto nos
aspectos salariais quanto sociais.
Progredimos também nas ações de
valorização dos nossos trabalhadores com a
inauguração da nova subsede de Resende,
garantindo um atendimento com
comodidade e conforto aos associados. Outra
boa notícia foi o sucesso da 2ª Festa do
Trabalhador, que oficialmente entrou para o
nosso calendário de eventos.
Nas campanhas salariais batalhamos
para que as reivindicações fossem atendidas
e nenhuma categoria ou nenhum setor
tivessem perdas. O argumento de recessão
econômica, defendido pelo setor patronal,
esteve presente em todas as mesas de
negociações, mas que a nossa diretoria não
teve conhecimento. Garantimos reajustes
diferenciados e valores acima da média nos
benefícios.
As nossas expectativas para 2016 é
que os cenários econômicos e políticos do
país entrem nos eixos. Que grandes obras
saiam do papel, como as do aeroporto
regional e outras, trazendo o fortalecimento
da economia e geração de emprego na região.
Sebastião Paulo
Presidente (e sua diretoria)
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Manutenção e ampliação dos convênios
EDUCAÇÃO

ODONTOLÓGICO

- Fundação Educacional Rosemar
Pimentel (FERP).
- Faculdade Fluminense (FASF)
- Instituto de Cultura Técnica (ICT)
-Colégio de Aplicação do Centro
Universitário Geraldo Di Biase (UGB)
* Descontos de 25% a 50% nos cursos de
graduação, tecnológicos, cursos à
distância, ensinos médio e fundamental.

- Uniodonto. *Emergências e
procedimentos odontológicos em geral.
- Consultório conveniado Dr. Marcelo
Diniz Nogueira. *Atendimento gratuito
para associados. Av. Amaral Peixoto,
nº 273, sala 101 - Centro - Volta
Redonda. Autorização na sede do
Sindicato, sempre no dia 20 de cada
mês.
LAZER

SAÚDE
-Amil e Medial (planos participativos).
*Valores de acordo com cada plano e
faixa etária. Consultas médicas e
especializadas, atendimento hospitalar
de urgência e emergência, internações,
exames básicos e especiais.
-Grupo Amedi (Administradora de
Benefícios – Unimed e CS
A m b u l a t o r i a l ) . * Va l o r e s d e
mensalidades também de acordo com
cada plano e mensalidade. Informações:
(24) 3346-6804
-Plano Consulta/clínica médica.
*Convênio com a G.L. Comércio e
Consultoria de Engenharia, Segurança e
M e d i c i n a d o T r a b a l h o LT D A .
Autorizações para consultas na sede em
Volta Redonda e na subsede em
Resende.
FARMÁCIA/LABORATÓRIO
-Drogarias Economize-Redes
Exxipharma. * Descontos em
medicamentos e perfumarias.
Apresentar carteirinha do Sindicato e o
último contracheque.
-Laboratório Túlio Rezende.
*Descontos especiais em exames como
hemograma, teste imunológico para
gravidez, etc.

Informações completas sobre os
convênios no site do Sindicato:
www.sindicatocivilvr.com.br

-Aldeia das Águas. *Associados e
dependentes podem usufruir de
descontos em vários benefícios e
serviços de lazer, entretenimento e
hotelaria. Mais informações (24)
9.9991-1074, falar com Paulyane
Martins.
SESI / SENAI
*Convênio para frequentar piscina e
sauna, descontos em serviços de saúde e
educação, oferecidos pela unidade, que
fica na Av. Lucas Evangelista, nº 595,
noAterrado.
ÓTICADINIZ
*Descontos de 15% a 20% em óculos de
grau e de sol. Rua Neme Felipe, nº 47,
A t e r r a d o – Vo l t a R e d o n d a .
Informações: (24) 3346-2555.
Apresentar a carteirinha do Sindicato.
ATENDIMENTO JURÍDICO
Além dos convênios, o Sindicato
realiza na sede da entidade no bairro
C o n f o r t o , e m Vo l t a R e d o n d a ,
atendimentos sobre processos
trabalhistas: às terças-feiras, a partir das
17 horas, e às sextas-feiras, a partir das
9 horas. Orientações trabalhistas e
jurídicas: às quartas-feiras, das 14 às 16
horas. Na subsede em Resende,
atendimentos sobre processos
trabalhistas de segunda a sexta-feira,
das 9 às 18 horas. Tel: (24) 3354-7626.

Recesso do Sindicato
20

19
18

O expediente encerra-se no dia 18 de dezembro de 2015 e
retorna no dia 11 de janeiro de 2016. Neste período serão
mantidos três diretores de plantão para atender os
trabalhadores, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, na
sede em Volta Redonda e na subsede em Resende.
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Nova subsede: mais uma grande
conquista para os associados
Com o investimento e
inauguração da nova subsede de
Resende, o Sindicato atingiu mais
uma importante meta nas ações de
valorização dos trabalhadores. “O
espaço está oferecendo maior
conforto e um atendimento mais ágil
e eficaz aos setores vinculados à
entidade, principalmente, os que
atuam naquela região”, comemora o
presidente, Sebastião Paulo.
A nova subsede é moderna e
ampla, com acessibilidade para
pessoas com deficiência. Sua
estrutura física é composta de
recepção, sala para os trabalhadores

aguardarem o atendimento,
secretaria geral, salas destinadas
à reunião da diretoria, homologações, negociações, realização de
cursos e uma plenária com 50
lugares para as assembleias com a
categoria.
Ela foi financiada com
recursos próprios oriundos das
mensalidades dos associados.
Depois da inauguração da nova
sede administrativa, em julho de
2013, no Conforto, em Volta
Redonda, a subsede de Resende é
a segunda e mais importante
aquisição do Sindicato.

Mobilização e participação garantem o sucesso das campanhas salariais 2015
Montagem Industrial,
Construção Pesada
e Terraplanagem

Assinatura da convenção coletiva 2015/2016: membros
do Sindicato da Construção Civil e do setor patronal.

(Data base fevereiro)
Os reajustes variaram de
7.13% a 8% na tabela
salarial. Um aumento superior ao da inflação acumulada no período, além
de aumento de 17. 40% na
cesta básica, que foi para
R$ 270,00.

Mármore e Granito

Construção Civil

(Data base maio)
Reajustes de salários de
5% a partir de 1º de agosto e mais 5% em janeiro
de 2016, garantindo um
ganho real de 2% acima
da inflação. E correção de
13.62% na cesta básica,
que aumentou para
R$ 100,00.

(Data base julho)
6% de reajuste, a partir de
outubro deste ano, e em janeiro de 2016 mais 3%. A
cesta básica para trabalhadores que prestam serviços
dentro das indústrias passou
para R$ 180,00, correção de
20%. Os que prestam serviços fora das indústrias para
R$ 115,00, correção de 21%.
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Festa premia associados
A 2ª edição da Festa do Trabalhador 2015 foi um grande sucesso e
consolidou o evento no calendário de
ações do Sindicato. Aproxima-

damente três mil pessoas das mais
diversas categorias vinculadas à
entidade se reuniram no Recreio do
Trabalhador, para um momento de

lazer e integração. Vinte e quatro associados foram premiados. Parabéns
a todos! Que em 2016 seja ainda melhor. Juntos fomos fortes!

Confira os ganhadores:
Poupanças R$ 1.000,00
NOME

EMPRESA

Rogério da Silva Pires..............
Suemar da Paiva Araújo...........
Manoel Antônio de Faria..........
Carlos Alberto Dorvalino
Mônica Aparecida Ferreira
Advaldo Stallone de Oliveira
Adriano Ferreira
Rodrigo Costa Ferreira
Jesus de Paulo Barroso
Antônio Gonçalves da Silva
Marcelo Rodrigues de Oliveira
Tathiana Barbosa dos Santos

Bela Roma
Harsco
Gerard
Licon Construção
Cohab-VR
CBSI
CBSI
Harsco
CBSI
KVG Engenharia
RIP
Citrino

Poupanças R$ 2.000,00
Ronaldo Donato Pinheiro
Marmoraria Kennedy
Bruno de Almeida
Locatech
Antônio Marco Alves de Paula Harsco

Poupança R$ 3.000,00
Roberto Bessa
Elielson Nunes
Diogo Gomes de Oliveira

CBSI
Cohab-VR
Brasil e China

Motos
Jairo Alves da Silva
Donny Clayton O. da Costa
Maria Aparecida Cassino
Leandro Moreira e Silva

Cohab-VR
Harsco
Cohab-VR
Salomão

SORTEIO EXTRA - Bicicleta
Flavia Cristina da Silva

Bela Roma

SORTEIO EXTRA - Aluguel de carro
Tarcísio Rosário de Lima

CBSI
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