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CONVENÇÃO COLETIVA: CONSTRUÇÃO CIVIL

Assembleia nesta quinta-feira, dia 22
para discutir e votar a proposta,
negociada com o setor patronal
17h30 (1ª convocação)
18 horas (2ª convocação)

PRAÇA JUAREZ ANTUNES

Vila Santa Cecília - Volta Redonda

Estão convocados todos os trabalhadores

do setor, com data-base em 1º de julho

Conforme o sindicato vem informando
no caminhão de som, nas portarias da CSN
e nas obras, as negociações da convenção
coletiva 2019/2020 estão mais difíceis do
que nunca. O sindicato vem buscando
soluções para os impasses e tem
conseguido avançar em várias melhorias,
principalmente, em algumas funções. Na
assembleia desta quinta-feira será
apresentada à categoria, qual a proposta
negociada com o setor patronal até o

momento para o reajuste salarial, a cesta
básica, entre outros direitos. A hora é de
chegar junto na assembleia, para
fortalecer a negociação e defender uma
proposta que valorize os trabalhadores.
Mesmo com uma realidade de retirada de
direitos da classe trabalhadora, o sindicato
acredita na força de organização e
mobilização da categoria, para alcançar
os objetivos. Juntos, vamos de!nir que
rumo será dado nessa campanha salarial!

Não deixe de participar da assembleia!

Agosto/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!
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!

