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Trabalhadores da construção civil rejeitam proposta patronal

Categoria aprova

Campanha
salarial

estado de greve

NOVA ASSEMBLEIA
NESTA QUARTA-FEIRA
O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região informa que
foi surpreendido pelo número
significativo de trabalhadores e
trabalhadoras, principalmente
das áreas administrativas das
empresas, na assembleia da última quarta-feira, dia 20. Surpresa
maior foi quando a categoria,
superando todas as expectativas
dessa campanha salarial, rejeitou
a proposta do setor patronal para
o fechamento da convenção
coletiva e aprovou estado de
greve. Os trabalhadores, por
maioria absoluta, também votaram pela confirmação da contraproposta já aprovada pela
categoria e apresentada ao setor
patronal.

DIA 27/09

CONTRAPROPOSTA
DOS TRABALHADORES
* 3% de reajuste salarial geral
(para quem ganha acima dos
pisos);
* 4% de reajuste salarial para
toda a tabela salarial;
* Cesta básica de R$ 230,00,
para os trabalhadores que
atuam dentro das indústrias;
* Cesta básica de R$ 150,00,
para os trabalhadores que
atuam fora das indústrias.
O sindicato parabeniza os
trabalhadores e as trabalhadoras presentes na última
assembleia, pela determinação
e coragem que tiveram para re-

jeitar a proposta patronal, mesmo
num cenário negativo de crises
política e econômica. Isso mostra
que os trabalhadores estão apostando na necessidade de buscar
melhores condições de trabalho e
salários.
O sindicato vai buscar essas
alternativas junto ao setor patronal, que já foi notificado sobre a
decisão dos trabalhadores. E espera que na próxima assembleia,
que acontecerá nesta quarta-feira
(27), tenha uma nova proposta
para ser avaliada e votada pela
categoria. O sindicato aguarda uma participação ainda maior de
trabalhadores na assembleia e
segue confiante que o setor patronal se sensibilize e atenda as reivindicações dos trabalhadores.
Porque juntos somos fortes!

LOCAL E HORÁRIO DA ASSEMBLEIA
O sindicato convoca toda a categoria, associados ou não, para uma nova
assembleia nesta quarta-feira, dia 27,na Praça Juarez Antunes,
na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Às 17h30 (1ª chamada) e às 18 horas (2ª chamada).

