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Chapa 1 agradece os votos
de confiança da categoria

O sindicato abre espaço para a Chapa 1, que é filiada à Central Única dos Trabalhadores
(CUT) e liderada pelo atual presidente da entidade, Sebastião Paulo, agradecer toda categoria pelo voto e pela confiança nas eleições. Dos 1.543 trabalhadores votantes, 1.493
confirmaram os votos na Chapa 1, uma honra para todos os membros da nova diretoria eleita.

Unidos em defesa dos direitos dos trabalhadores
A Chapa 1 reafirma o seu
compromisso de organizar
a categoria contra a reforma
trabalhista do governo, que
retirou direitos até pouco
tempo garantidos por lei. A
chapa vai combater os
contratos intermitentes, que
remuneram somente pelo
serviço prestado, e os contratos de trabalho fraudulentos, aqueles sem registro
em carteira.

A Chapa 1 reforça o seu
compromisso de promover a
luta contra a reforma da
nova previdência social do
governo, que na prática
significa a exclusão ao
direito à aposentadoria.
Mesmo o trabalhador contribuindo por 40 anos, não terá
garantias de receber o benefício integral. Para os trabalhadores novos que estão
ingressando no mercado, a

reforma representa o fim do
sonho da aposentadoria.
Passado o momento das
eleições, sindicato e diretoria eleita convocam trabalhadores e trabalhadoras,
para juntos fazerem uma
gestão cada vez mais combativa e participativa. É preciso manter-se firme nas negociações das convenções
e dos acordos coletivos,
para não perder direitos.
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Jornada
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Vale-transporte
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Ticket
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Equipamentos de Proteção
Individual e Coletivo
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Assessoria
Acesso a
jurídica
convênios

JUNTOS SOMOS FORTES!
Envie seus dados para

99275-4521 (WhatsApp)
ou sindcivil@sindicatocivilvr.com.br
Informe nome, empresa, celular e e-mail.
E receba mais rápido o boletim,
os convênios e benefícios oferecidos pelo seu sindicato!

