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CONVENÇÃO COLETIVA

TRABALHADORES DOS MÁRMORES E GRANITOS
Sindicato convoca para
assembleia digital, nesta
quarta-feira, dia 20/5
Assunto: elaboração e
aprovação da pauta de
reivindicações, da convenção
coletiva 2020/2021
Devido à pandemia de Coronavírus, este
ano o sindicato não realizará a assembleia
presencial, para elaboração da pauta de
reivindicações da convenção coletiva
2020/2021. Dessa forma, a manifestação e a
discussão dos trabalhadores ocorrerão em
plataforma digital (internet), entre 9 e 18
horas, desta quarta-feira, dia 20/5.

TRABALHADOR: envie
suas reivindicações
E-mail:

sindcivil@sindicatocivilvr.com.br

ou WhatsApp

9 9275-4521

Fortaleça sua
campanha
salarial
Apesar do distanciamento social para
evitar aglomerações e
prevenir o Coronavírus, é importante a
participação online na
elaboração dessa
pauta. Os tempos estão difíceis! O sindicato tem vivenciado
com preocupação o
descaso do atual governo, que vem investindo na retirada de direitos e no fim das garantias dos trabalhadores. As categorias precisam acordar
para essa realidade!!!

ATENÇÃO
Devido ao Covid-19 (novo Coronavírus) e
Decreto Municipal, o sindicato adotou as
seguintes medidas de prevenção para o
atendimento:
1ª A porta permanecerá fechada para
controlar o acesso e evitar aglomerações;
2ª Só será permitida a entrada com o uso
de máscara;
3ª Poderão entrar três pessoas de cada
vez, para os atendimentos,
4ª No interior do prédio terá que ser
respeitado o distanciamento de, no
mínimo, 1 metro.

HORÁRIO DO ATENDIMENTO:

DAS 13 ÀS 18 HORAS
Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil, Construção Pesada,
Montagem Industrial, Mármore e
Granito de Volta Redonda e região.

Sebastião Paulo
(presidente e diretoria)
100% categoria

