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Campanha salarial
Trabalhadores da COHAB/VR:

dia 1º de junho
Elaboração da pauta

Assembleia nesta quarta-feira,

A

diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores da
Construção Civil de Volta
Redonda e Região convoca aos
companheiros (as) da COHAB/VR,
associados ou não, para assembleia
nesta quarta-feira, dia 1º de junho,
para discussão e aprovação da pauta
de reivindicações da categoria, com
data base 1º de julho.

Assembleia
Local
Sede do Sindicato:
Rua Nossa Senhora da
Conceição, nº 310, bairro
Conforto - Volta Redonda

Funcionário da COHAB, a
diretoria reforça que a campanha
salarial deste ano vai exigir ainda
mais organização e participação
para enfrentarmos a resistência do
Poder Executivo. Em todo país
vivemos um momento de
expectativas quando o assunto é
direito dos trabalhadores. Temos
que ficar atentos para que não

tenhamos mais surpresas negativas.
Haja vista que o governo do PMDB
(federal, estadual e municipal) não
tem comprometimento nenhum
com os trabalhadores. Participe da
assembleia! Convoque seus (suas)
companheiros (as)! A elaboração de
uma pauta de reivindicações
satisfatória depende também da sua
participação.

Antecipe suas propostas para compor a pauta de reivindicações.
Preencha o espaço e depois entregue este boletim a um dos nossos
diretores. Ou você pode enviar suas propostas para o e-mail:
sindicatocivil@sindicatocivilvr.com.br
1) ________________________________________________________
2) ________________________________________________________
3) ________________________________________________________

Horário
• 1ª convocação às 18 horas
• 2ª convocação às 18h30

Lembrete:

4) ________________________________________________________
5) ________________________________________________________

No dia da assembleia a assessoria jurídica do Sindicato vai estar presente
para prestar esclarecimentos sobre os processos em andamento.

Acesse nossa fanpage e fique por dentro das campanhas salariais,
do atendimento jurídico e dos convênios.
Acesse: facebook.com/sindicatocivilvr/

