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Valores retroativos à data-base da categoria, 1º de julho.

Sindicato e categoria fecham reajustes com ganho real
No dia 16 de agosto, cumprindo
a deliberação dos trabalhadores em
assembleia, o sindicato fechou na
mesa de negociação com o patronal
a convenção coletiva de trabalho
2018/2019 da construção civil. Os
reajustes foram 4% para os pisos da
tabela salarial e 3,53% para quem
ganha acima dos pisos.
Este ano, em razão do argumento de dificuldades econômicas
do patronal e da reforma trabalhista,
o sindicato iniciou mais cedo as
negociações para não atrasar o
fechamento da convenção. Mesmo
enfrentando um período de retirada
de direitos trabalhistas, a entidade
demonstrou resistência e comprometimento com os trabalhadores e
conseguiu manter as cláusulas de
convenções anteriores.
Além disso, conquistou o reajuste acima da inflação, com ganho
real para o trabalhador, mais o aumento na cesta básica de R$ 242,00
para quem atua dentro das indústrias e R$ 157,30 para quem atua
fora das indústrias.
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Ofício assinado
entre Sindicato dos
Trabalhadores da
Construção Civil e
setor patronal,
encaminhado às
empresas,
comunicando os
reajustes.
Nos próximos dias o
sindicato divulgará a
convenção com todas
as cláusulas.

Fique atento!

Continue contribuindo com o seu sindicato,
fortalecendo a luta pelos seus direitos.

