71 anos

Número
405

ON S M
NP

ES

SINTR

AC

O

GURANÇA
POR MAIS SE LHO
NO TRABA

SETEMBRO
2017
Volta Redonda e Região

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 Telefone: (24) 3355-1711 - Pres. Sebastião Paulo de Assis

Fale conosco - e-mail: sindcivil@sindicatocivilvr.com.br - Site: www.sindicatocivilvr.com.br - Facebook: www.facebook.com/sindicatocivilvr

Campanha
salarial

Sindicato convoca trabalhadores
da construção civil para assembleia

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de
Volta Redonda e região convoca todos (as) companheiros
(as), associados ou não, para
assembleia extraordinária
nesta quarta-feira, dia 6 de
setembro, para discussão,
avaliação e votação da proposta negociada com o setor
patronal, para fechamento da
convenção coletiva de trabalho
2017/2018 da categoria.

ASSEMBLEIA

Quarta-feira, dia 6
Horários: 1ª chamada às 17h30
2ª chamada às 18 horas
Local: Praça Juarez Antunes
(Vila Santa Cecília - Volta Redonda)

Negociação com o setor patronal não está sendo fácil
Todos conhecem a história de
luta da nossa categoria, que sempre foi de muita mobilização
tanto por parte do sindicato
quanto dos trabalhadores. Esse
comprometimento mútuo fez
com que os resultados se aproximassem daquilo que enten-

demos ser o ideal. Este ano, não
muito diferente dos anos anteriores, as negociações não estão
sendo fáceis e pelo visto não serão fáceis. O sindicato mais uma vez conta com a participação dos trabalhadores na assembleia, para que juntos possamos encontrar as melhores al-
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ternativas para fecharmos a
convenção coletiva. O que pode
mudar a nossa realidade é a nossa capacidade de organização e
mobilização para conseguirmos
alcançar minimamente o resultado que almejamos para a nossa
categoria. Juntos somos fortes!
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É preciso ser associado para participar! Informe-se!
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