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Sindicato convoca setor da construção
pesada e montagem para assembleia
O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e
Montagem Industrial convoca
toda a categoria que atua no
setor, associados ou não, para
assembleia no dia 12 de dezembro, às 17h30 (1ª chamada) e às 18 horas (2ª chamada), na sede do sindicato, no
bairro Conforto, em Volta
Redonda. A convocação é para
discussão e aprovação da pauta
de reivindicações da convenção
coletiva de trabalho 2018/2019.

ASSEMBLEIA

12 de dezembro
(terça-feira)
Às 17h30 (1ª chamada) e às 18 horas (2ª chamada)

Sede do sindicato

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 310
bairro Conforto - Volta Redonda

O sindicato convoca todos os trabalhadores para a assembleia e alerta que devem ficar atentos.
Agora mais do que nunca, só a união dos trabalhadores com o sindicato é que vai garantir
direitos. A nova lei, reforma trabalhista, trouxe prejuízos enormes aos trabalhadores,
principalmente, em relação ao negociado prevalecer sobre o legislado, ou seja, o que for
acordado está acima da lei. Isso significa que o trabalhador só terá prejuízos e que a convenção
valerá somente para os trabalhadores sindicalizados ao sindicato.

Vamos participar! Procure o sindicato e sindicalize-se! Não fique de fora!
Antecipe aqui sua reivindicação para a pauta da assembleia ou envie através do e-mail sindcivil@sindicatocivilvr.com.br

1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________________

Sindicato e trabalhadores juntos para garantir direitos!!!

Sindicalize-se e fortaleça nossa luta!
Fale com o seu sindicato através do telefone (24) 3348-2508 | (24) 9 9275-4521 WhatsApp

