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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

sindcivil@sindicatocivilvr.com.br -

www.sindicatocivilvr.com.br -

www.facebook.com/sindicatocivilvr -

(24) 99275-4521

Mármore e Granito

Assembleia nesta sexta-feira (3/05)
VOTAÇÃO DA PAUTA DE REIVINDICAÇÃO

DA CONVENÇÃO COLETIVA 2019/2020
Sede do sindicato: Avenida Nossa Senhora da Conceição
(antiga Rua 4), nº 310 - Conforto - Volta Redonda.

17h30 (1ª convocação) e
convocação é para trabalhadores e
trabalhadoras do setor de Mármore e
Granito, das cidades que compõem a
base territorial do sindicato em Volta
Redonda e região. A elaboração da
pauta de reivindicações é o início das
negociações da campanha salarial, por
isso, o sindicato reforça a importância da
categoria se organizar e participar da
assembleia.

A

18 horas (2ª convocação)

É preciso mobilização para
fortalecer direitos!

A preocupação para garantir direitos e benefícios
nas convenções coletivas, aumentou muito depois das
mudanças nas leis trabalhistas. Se por um lado têm as
reformas do governo que querem acabar com os
direitos dos trabalhadores, por outro lado estão os
sindicatos !rmes na luta para manter as conquistas.
O trabalhador junto com a sua categoria e o seu
sindicato !ca fortalecido, mobilizado e organizado.

Registre aqui suas reivindicações e entregue ao diretor ou na sede do sindicato
ou envie por e-mail: sindcivil@sindicatocivilvr.com.br

ou pelo WhatsApp 9 9275-4521

1) ____________________________________________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________________________________________________
5) ____________________________________________________________________________________________________________________

Maio/2019

PARA GARANTIR:
Data-base para
o reajuste salarial

Convenções
coletivas

Acordos
coletivos

Acordo de
turno

Pisos
salariais

Jornada
de trabalho

PLR / PPR

Cesta básica

Vale-transporte

Hora extra

Regulação de
Banco de Horas
Ticket
alimentação
Adicional
noturno

Equipamentos de Proteção
Individual e Coletivo

Plano de saúde

Rescisões (homologações) com
assistência técnica do sindicato
Assessoria
Acesso a
jurídica
convênios

JUNTOS SOMOS FORTES!
ATENÇÃO!

Os boletins e informativos também serão eletrônicos. Preencha os
seus dados abaixo e entregue ao (a) diretor (a). Ou envie para
sindcivil@sindicatocivilvr.com.br | WhatsApp 9 9275-4521, para que
o sindicato faça seu cadastro.
Nome: _______________________________________________
E-mail: _______________________________________________
WhatsApp: ____________________________________________

