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CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIAS

O

Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Construção Pesada, Montagem Industrial, Estofadores, Mármores e Granitos de Volta Redonda e região convoca todos trabalhadores, associados ou não, para as assembleias que discutirão e votarão a
contribuição sindical para a sustentabilidade da estrutura do sindicato e o fortalecimento do trabalho em defesa dos direitos.

Volta Redonda
Quinta-feira, dia 22/2.
Na sede do sindicato no bairro
Conforto. Av. Nossa Senhora da
Conceição (antiga Rua 4),
nº 310. 18 horas (1ª convocação)
e 18h30 (2ª convocação).

Resende, Qua!s,
Porto Real e Ita!aia

Barra Mansa
e Rio Claro

Segunda-feira, dia 26/2.

Terça-feira, dia 27/2.

Subsede do sindicato, na Rua Ernani Adalberto de Cunto, nº 18, no
bairro Jardim Tropical. 17h30 (1ª
convocação) e 18 horas
(2ª convocação).

Na Praça da Igreja Matriz de São
Sebastião, no Centro de Barra
Mansa. 17h30 (1ª convocação) e
18 horas (2ª convocação).

O QUE O TRABALHADOR PERDE NÃO
CONTRIBUINDO COM O SEU SINDICATO
OS BENEFÍCIOS DE ACORDOS
COLETIVOS: o sindicato já vem
alertando a categoria sobre essas
sentenças. O juiz Eduardo
Rockenbach, da 30ª Vara do
Trabalho de São Paulo,
determinou que apenas o
trabalhador sindicalizado poderá
r e c e b e r o s b e n e !í c i o s d a s
convenções e acordos coletivos
negociados e assinados pelo sindicato. “se o trabalhador não concorda em contribuir com o seu sindicato, é justo que também não usufrua das vantagens
negociadas para a categoria”, sentenciou o juiz.
Veja mais no site: goo.gl/ARYRCf

NEGOCIAR DIRETAMENTE COM O PATRÃO DIREITOS COMO:
reajuste salarial, décimo terceiro, férias, FGTS, hora
extra, verbas rescisórias, PLR, cesta básica,
alimentação, vale transporte, entre outros. E o patrão
negociar o que for do interesse dele.
DIFICULDADES NOS PROCESSOS TRABALHISTAS: dos
sindicalizados não serão cobradas taxas, pois quem
defenderá o processo será o sindicato. Não associados
serão cobrados 50% do processo.
Sem contar que a reforma trabalhista di!icultou
ainda mais o trabalhador entrar Justiça. Se o trabalhador perder a causa terá que pagar todas as despesas do
seu processo, os honorários do seu advogado e os honorários do advogado da empresa.

FORTALEÇA A LUTA PELOS SEUS DIREITOS
“Mas quem é o sindicato?
Você, eu, vocês, nós todos.
Ele veste a sua roupa, companheiro,
e pensa com a sua cabeça.
Onde more é a casa dele,
e quando você é atacado, ele luta”.
Trecho do poema “A Necessidade do Sindicato”
(autor Bertold Brecht)

Companheiros, o trecho desse poema retrata muito bem o papel dos sindicatos na defesa dos seus direitos e a importância da união para o fortalecimento da luta. O nosso sindicato já participou de vários enfrentamentos
que resultaram em conquistas históricas para a categoria, mas as coisas
mudaram depois da reforma trabalhista. A nova lei autorizou um pacote
de maldades e só escutamos falar em retirada de direitos dos trabalhadores. A única forma para barrarmos as perdas é seguirmos juntos e mobilizados. Participe da assembleia para discussão e votação da contribuição
sindical. Fortalecendo o seu sindicato, você fortalece os seus direitos!

