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CUIDADO!

A Lei mudou
e os seus
DIREITOS
TAMBÉM
O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil de Volta Redonda e
região vem alertar não só a sua
categoria, mas todos os setores, que a
partir do dia 11 de novembro passou
a valer a reforma trabalhista, lei
13.467/2017. Por isso, fiquem
atentos e não assinem nenhum
acordo com a sua empresa sem antes
se informar com o seu sindicato. Essa
nova lei favorece ainda mais a
exploração do setor patronal, que
sempre foi grande e ficou pior com as
novas regras, principalmente, com
“o acordado valer mais do que a lei”.
Se antes o sindicato precisava do
trabalhador, agora o trabalhador
precisa muito mais do sindicato. O
sindicato passa a ser indispensável na
luta contra a exploração imposta pela
reforma trabalhista. É uma questão
de sobrevivência e honra para o
trabalhador ser associado ao
sindicato.
É importante que a categoria
entenda que as próximas convenções
e acordos coletivos de trabalho
prevalecerão somente para os
trabalhadores associados. A nova lei
é muito clara quando diz que o
sindicato só representará o
trabalhador sindicalizado. Isso

significa que o setor patronal se
fortalecerá quando os trabalhadores
não estiverem representados.
O sindicato continuará representando todos os trabalhadores com
determinação e comprometimento,
mas para garantir que direitos
coletivos não sejam mexidos,
trabalhador e sindicato precisam
estar unidos, fortes e com a
categoria sindicalizada.
A nova lei, além de ser muito
prejudicial aos trabalhadores, enfraquece o Ministério do Trabalho e
a Justiça do Trabalho. O trabalhador terá muitas dificuldades em
entrar na Justiça com processos
trabalhistas, pois, além dos custos
terem ficado mais caros, os trâmites
ficarão mais demorados. Pior
ainda! Se o trabalhador perder o
processo terá que pagar as custas do
processo, os honorários do seu
advogado e o da parte contrária
(empresa).
O seu sindicato
reafirma que mais do
que nunca é a hora de
ficarmos unidos, para
que as consequências
da nova lei trabalhista
não sejam ainda piores.

Essa lei já trouxe grandes prejuízos
para os trabalhadores de todos os
setores. Um exemplo disso é a regra
dos “contratos intermitentes”
(contrato por hora trabalhada), que
acaba com as férias, décimo terceiro,
Fundo de Garantia, entre outros
direitos.
Até 10 de novembro o trabalhador não podia receber nenhuma
remuneração menor que um salário
mínimo. A partir do dia 11 de
novembro, o trabalhador pode ser
contratado por até R$ 200,00 de
remuneração. A nova lei barateou e
desvalorizou a mão de obra. Isso é
inadmissível! É um retrocesso!
Fique de olho, fique atento e associese ao seu sindicato porque juntos
continuaremos fortes!

Fonte: www.cut.org.br

SEJA ASSOCIADO E APROVEITE OS CONVÊNIOS

OFERECIDOS PELO NOSSO SINDICATO
10% descontos exames de análise e patologia
Consultas especializadas + exames laboratoriais clínica. Rua 537, nº 17 - Nossa Senhora das
numa única mensalidade.
Graças, Volta Redonda - Tel: 3320-5281.
Edifício Cecisa I, Sala 812
Vila Santa Cecília - Volta Redonda
Tels: 99979-4406 | 99924-8344
Atendimento gratuito
99998-8407 | 3343-0178

40% de desconto
- cursos de graduação a distância
Rua 24, nº 236 - Vila Sta Cecília - Volta Redonda
Tels: 3348-2508 | 3342-2331 | 3355-1711.

para associados

Dr. Marcelo Diniz Nogueira
Avenida Amaral Peixoto, nº 273 Sala 101 - Centro - Volta Redonda
*Autorização na sede do sindicato,
no dia 20 de cada mês.

Especialidades médicas, consultas R$ 50,00 e
R$ 65,00. Av. Paulo de Frontin, nº 457 - Sala 106 Aterrado - Volta Redonda. Tel: (24) 3337-9908.

Cursos de graduação,
ensinos fundamental e
médio
Rua Geraldo Di Biase,
nº 81 - Aterrado
Volta Redonda.
Tel: (24) 3345-1700

Volta Redonda: Rua 18 B, nº19
Vila Santa Cecília - Tel: 2107-335.
B. Mansa: Shopping House - 2º piso - sala 20.
Emergência: Av. Antônio de Almeida, nº 463 Retiro - Volta Redonda (ao lado do estacionamento da Correta).

Lazer, entretenimento e hotelaria.
Direito de usar o clube sem pagar o título.
Tel: 9 9991-1074

• 10% desconto Escola Sesi
Academia - Natação - Hidroginástica - Ballet
Futsal/Handball - Musculação - Pilates Solo Jump - Circuito Fitness - Cross Training Bike Indoor - Core e Ritmos.
Av. Lucas Evangelista, nº 595
Aterrado - Volta Redonda
Tel: 3345-4300

Cursos de graduação
Rua Alberto Cunha Rodrigues, nº 39
Jardim Amália - Volta Redonda
Tel: (24) 3340-8771 / 3337-8001.
Consultas médicas
Rua Simão da Cunha Gago, nº 43
Aterrado, Volta Redonda.
Tel: 4009-4800.
Autorizações:
- Na sede do sindicato, no bairro Conforto (VR),
Tel: 3348-2508.
- Na subsede no bairro Jardim Tropical
(Resende), Tel: 3355-1711.

Cursos tecnológicos
Rua Alberto Rodrigues, nº 39 - Jardim Amália
Volta Redonda - Tel: (24) 3340-8750

Volta Redonda: Sede do Sindicato, Rua Nossa
Sra. da Conceição, 310 - Conforto. Às sextasfeiras, das 9 às 12 horas. Dra Stella Maris.
Informações: 3348-2508
Resende: Avenida Albino de Almeida, nº 14 sala 207 - Campos Elíseos. Dra. Teresinha de
Freitas Sebastião. De 2ª a 6ª feira, das 9 às 18
horas. Agendamento de horário: (24) 3354-7626

É MUITO FÁCIL SE ASSOCIAR!
Documentos associados

Documentos dependentes

• Carteira de trabalho;
• Carteira de identidade da esposa
• CPF e Carteira de Identidade
• Uma foto 3x4 recente
• Último contracheque, comprovando desconto da taxa de • Certidão de casamento
sindicalização.
• Certidão de nascimento dos filhos até 18 anos.
• Comprovante de residência
• Carteira de identidade dos filhos (que já tiverem)
• 2 fotos 3X4, recentes.

Lembre-se: A renovação da carteirinha precisa ser feita de três em três meses.
É necessário somente o último contracheque, comprovando o desconto da taxa de sindicalização.
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