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ASSEMBLEIA CONSTRUÇÃO CIVIL
Nesta

Quarta-feira 1/08

Para avaliar e votar a proposta
patronal para fechamento
da convenção coletiva

17H30 - 1ª CONVOCAÇÃO | 18 HORAS - 2ª CONVOCAÇÃO

Praça Juarez Antunes - Vila Santa Cecília - VR
O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil de Volta Redonda e
região convoca para assembleia toda
categoria, associados ou não, para avaliar
e votar a proposta negociada até o momento com o setor patronal para fechamento da convenção coletiva 2018/2019.
Conforme o sindicato tinha informado
na assembleia anterior, que aprovou a
pauta de reivindicações da categoria, este

ano as negociações da convenção
começaram mais cedo, no mês de maio,
por conta das dificuldades causadas pela
reforma trabalhista nas campanhas
salariais. O sindicato participou de várias
rodadas de negociações com o patronal e
agora vai levar a proposta para avaliação
dos trabalhadores. Chegou a hora de
decidir o rumo da campanha salarial.
Participe!

Trabalhador organizado, é trabalhador sindicalizado e consciente!
Informe-se sobre
os convênios oferecidos
para você e seus
dependentes através do

WhatsApp!
(24) 9 9275-4521

Afaste de mim este cale-se
como pré-candidato. Parece que não
Estou preso há mais de cem dias. Lá fora
bastou me prender. Querem me calar.
o desemprego aumenta, mais pais e mães
Aqueles que não querem que eu fale, o que
não têm como sustentar suas famílias, e
vocês temem que eu diga? O que está
uma política absurda de preço dos
acontecendo hoje com o povo? Não
combustíveis causou uma greve de
querem que eu discuta soluções para este
caminhoneiros que desabasteceu as
país? Depois de anos me caluniando, não
cidades brasileiras. Aumenta o número de
querem que eu tenha o direito de falar em
pessoas queimadas ao cozinhar com
minha defesa?
álcool devido ao preço alto
Todos sabem que, como
do gás de cozinha para as
O
Brasil
precisa
presidente, exerci o diálogo.
famílias pobres. A pobreza
Trabalhei para que a inclusão
cresce, e as perspectivas
restaurar
social fosse o motor da
econômicas do país pioram
sua democracia.
economia e para que todos os
a cada dia.
Crianças brasileiras são Precisa se reencontrar brasileiros tivessem direito real,
não só no papel, de comer,
presas separadas de suas faestudar e ter moradia. Querem
consigo mesmo e
mílias nos EUA, enquanto
que as pessoas se esqueçam de
nosso governo se humilha
ser feliz de novo.
que o Brasil já teve dias
para o vice-presidente amemelhores? O Brasil precisa
ricano. A Embraer, empresa
restaurar sua democracia e se libertar dos
de alta tecnologia construída ao longo de
ódios que plantaram para tirar o PT do
décadas, é vendida por um valor tão baixo
governo. O Brasil precisa se reencontrar
que espanta até o mercado. Um governo
consigo mesmo e ser feliz de novo.
ilegítimo corre nos seus últimos meses para
Podem me prender. Podem tentar me
liquidar o máximo possível do patrimônio
calar. Mas eu não vou mudar esta minha fé
e soberania nacional que conseguir - resernos brasileiros, na esperança de milhões
vas do pré-sal, gasodutos, distribuidoras de
em um futuro melhor. E eu tenho certeza de
energia, petroquímica -, além de abrir a
que esta fé em nós mesmos contra o
Amazônia para tropas estrangeiras.
complexo de vira-lata é a solução para a
A juíza Carolina Lebbos decidiu que
crise que vivemos.
não posso dar entrevistas ou gravar vídeos
Luiz Inácio Lula da Silva - Ex-presidente da República (2003-2010) - Resumo do artigo publicado na Folha de
São Paulo, edição do dia 19/07/2018 .

HORA DE DAR UM
BASTA ÀS PERDAS
ECONÔMICAS E
SOCIAIS. BASTA DE
RETIRAR DIREITOS
TRABALHISTAS!

