71 anos

ES

SINTR

ON S M
NP

AC

O

GURANÇA
POR MAIS SE LHO
NO TRABA

Número
418
MARÇO
2018

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

E-mail: sindcivil@sindicatocivilvr.com.br - Site: www.sindicatocivilvr.com.br - Facebook: www.facebook.com/sindicatocivilvr - WhatsApp (24) 99275-4521

O PATRÃO QUER

TOMAR
SEUS DIREITOS
Mais uma vez o sindicato vem alertar você, trabalhador da construção civil,
que a reforma trabalhista assaltou os seus direitos

I

nfelizmente boa parte do setor
empresarial, que só visa lucros,
cresceu com essa nova lei e está
querendo tomar os seus direitos e
enfraquecer quem luta por você, “o seu
sindicato”.
Alguns empresários estão incentivando e exigindo que seus funcionários
retirem a sindicalização. Mas qual o motivo? Sem o sindicato o caminho fica livre para o patrão negociar com os seus
trabalhadores o que for de interesse
dele.

Quando o trabalhador contribui
para o seu sindicato, o patrão tem que
pagar tudo o que for negociado e
assinado nas convenções e acordos
coletivos: respeitar no mínimo o valor
da tabela salarial, férias, abono de
férias, décimo terceiro, hora extra,
cesta básica, vale transporte, PLR,
alimentação, entre outros benefícios.
Quando o trabalhador não é sindicalizado e não contribui com o seu
sindicato, não tem direito aos benefícios negociados nos acordos. Esse

trabalhador terá que negociar
diretamente com o patrão seus direitos
e numa negociação em que o patrão
vise somente lucros, quem sairá
prejudicado?
É por isso que os maus patrões não
querem que os seus funcionários
contribuam com o sindicato. Você
trabalhador, tem que se informar sobre
os riscos de perder seus direitos,
ficando sem a sindicalização. Não se
deixe enganar. Fortaleça os seus
direitos fazendo parte do seu sindicato.

Alguns fatos que comprovam o fim
de direitos com a reforma trabalhista
NÃO TEM DIREITO

Os trabalhadores que não são sindicalizados, não
terão os benefícios dos acordos e convenções coletivos e a proteção da lei trabalhista. O sindicato vem
alertando que existem sentenças determinando que
apenas o trabalhador sindicalizado poderá receber os
benefícios dos acordos assinados pelo sindicato.
Veja a matéria no link: goo.gl/ARYRCf
EXPLORAÇÃO
Sem a proteção do sindicato o trabalhador fica vulnerável
e pode ser coagido a cumprir uma jornada de trabalho de até
12 horas diárias, 72 horas semanais, sem pagamento de
horas extras.

SEM GARANTIAS
O trabalhador não sindicalizado pode enfrentar um
contrato de trabalho sem garantias, ser chamado quando
houver serviço e receber só as horas trabalhadas. Não ter
vínculo empregatício e nem benefícios.

ACESSO À JUSTIÇA
Sem o sindicato será quase impossível o trabalhador
entrar na justiça, por conta das seguintes imposições da
reforma trabalhista: se o trabalhador perder tem que pagar
as despesas do seu processo, os honorários do seu
advogado e do advogado da empresa.
Já o trabalhador sindicalizado tem a assessoria
jurídica do sindicato que defenderá o seu processo
gratuitamente.

Além dos benefícios garantidos através das convenções
e acordos coletivos, o trabalhador sindicalizado e dependentes
têm à sua disposição convênios e serviços:

Plano mínimo de R$ 91,70 (infantil) e máximo
R$ 222,59 (adulto). Consultas especializadas +
exames laboratoriais.
Edifício Cecisa I, Sala 812.
Tels: 99979-4406 | 99924-8344
99998-8407 | 3343-0178

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

Consórcio de imóvel (aquisição, construção e
reforma), de automóvel (maquinários e
equipamentos) e consórcio de moto.
Tels: 2102-1609 / 9 9222-3495
9 9996-5654/9 7401-8830.

Consultas médicas
Rua Simão da Cunha Gago, 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.

Atendimento odontológico
gratuito para associados
Dr. Marcelo Diniz Nogueira
Avenida Amaral Peixoto, nº 273 Sala 101- Centro - Volta Redonda
Plano de R$ 25,85 por pessoa.

Volta Redonda: Rua 18 B, nº19
Vila Santa Cecília - Tel: 2107-3351.
B. Mansa: Shopping House
(2º piso - sala 20)
Emergência: Avenida Antônio de Almeida,
nº 463 - Retiro - Volta Redonda (ao lado do
estacionamento da Correta).

10% desconto na Escola Sesi (educação infantil,
ensinos fundamental e médio), 10% de desconto
em consultas médicas - R$ 80,00 (clínico,
endocrinologia, otorrino laringe e psicologia).
R$ 28,70 mensal por pessoa para usar as
dependências do Sesi Clube (piscina, sauna, etc.)
Av. Lucas Evangelista, nº 595 - Aterrado - Volta
Redonda - Tel: 3345-4321 / 3345-4328.
Convênio válido para todas as unidades do
Estado do Rio de Janeiro.

*Autorização na sede do sindicato, no dia 20
de cada mês.

Desconto nas mensalidades dos cursos de
graduação, ensinos fundamental e médio
Rua Geraldo Di Biase, nº 81 - Aterrado
Volta Redonda.
Tel: (24) 3345-1700
Descontos para convênios disponíveis no link https://goo.gl/ZhPmM9

Assessoria jurídica
20% desconto nas mensalidades
dos cursos de graduação
Rua Alberto Cunha Rodrigues, nº 39 - Jardim
Amália - Volta Redonda
Tel: (24) 3340-8771 / 3337-8001.

10% de desconto - exames de análise e patologia
clínica. Rua 537, nº 17 - Nossa Senhora das
Graças, Volta Redonda - Tel: 3320-5281.

Direito de usar o Aldeia das Águas sem pagar o
título, pagando somente taxa mensal.
Tel: 9 9991-1074

Volta Redonda: Sede do Sindicato, Rua
Nossa Sra. da Conceição, 310 - Conforto. Às
sextas-feiras, 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. De 2ª a 6ª feira, das 9 às 18 horas.
Agendamento de horário: (24) 3354-7626

50% desconto nas consultas: psicoterapia,
piscomotrocidade e orientação vocacional.
Largo 9 de Abril, Ed. Cecisa I, Sala 601
Vila Santa Cecília - Volta Redonda
Tel: 3348-9031 / 98103-8654.

20% desconto nas mensalidades
de cursos tecnológicos
Rua Alberto Rodrigues, nº 39 - Jardim Amalia Volta Redonda - Tel: (24) 3340-8750

40% de desconto nos cursos
de graduação a distância
Rua 24, nº 236 - Vila Sta Cecília - Volta Redonda
Informações com o consultor: (24) 9 9943-8400
9 8170-0141

