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RIP: COMEÇOU A CAMPANHA SALARIAL!
ASSEMBLEIA COM VOTAÇÃO DIGITAL,
PARA APROVAÇÃO DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
NO CELULAR OU COMPUTADOR ACESSE: votacaoonline.sindicatocivilvr.com.br
INÍCIO: quinta-feira, dia 30/7, às 8 horas | TÉRMINO: sexta-feira, dia 31/7, às 18 horas
Fortaleça a assembleia da sua categoria
Chegou a vez dos trabalhadores da Rip aprovarem a
pauta de reivindicações, para o sindicato iniciar as negociações do acordo coletivo 2020/2021. Sabemos das atuais
di!culdades que o país tem enfrentado, por conta das crises
política, econômica e de saúde, mas !car de braços
cruzados não vai trazer resultados. Até porque quem mais
perdeu com as medidas adotadas pelo governo, nessa
pandemia, foram os trabalhadores.

Essa é a primeira assembleia realizada com os trabalhadores da empresa, em relação ao acordo coletivo, por isso,
o sindicato reforça o quanto é importante chegar junto na
votação e fortalecer a campanha salarial.

Eleja a comissão de negociação
Não esqueçam também de votar em dois nomes
(trabalhadores), para representá-los na comissão de
negociação do acordo coletivo.

Passo a passo para votação digital
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Bem-vindo a sala de votação
Veja a pauta de reivindicações da convenção coletiva. No final vote SIM ou NÃO

Pauta de Reivindicações para Acordo Coletivo
de Trabalho 2020/2021 da RIP Serv. Industriais Ltda
Confira abaixo os detalhes da pauta em votação

votacaoonline.sindicatocivilvr.com.br

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, de Ladrilhos Hidráulicos, Produtos de
Cimento, de Mármores e Granitos, de Montagens Industriais, da Construção de Estradas,
Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral e do Mobiliário de Volta Redonda, Barra Mansa,
Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis e Rio Claro
Fundado em 24/03/1946 - Carta Sindical concedida em 06/09/1946

FILIADO À CUT
VOLTA REDONDA E REGIÃO

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES PARA O ACORDO COLETIVO DOS TRABALHADORES
DA EMPRESA RIP SERVIÇOS INDUSTRIAIS DO PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/06/2021

Bem-vindo a nossa central de votações online.
Preencha os dados abaixo, para acessar a sala de votação

CLÁUSULA PRIMEIRA - Reajuste em primeiro de julho de 2020 dos salários pagos, pela
variação integral e cumulativa do INPC de primeiro de julho de 2019 a trinta de junho de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA - Concessão de reajuste a título de aumento real de 5% (cinco por
cento) para revitalização salarial para manter o equilíbrio salarial de mercado e para acompanhar
o custo de vida da nossa Região.
CLÁUSULA TERCEIRA - O piso inicial do Ajudante será no valor R$ 1.240,80. O piso inicial
do Profissional será no valor de R$ 1.735,80 conforme negociado anteriormente.

Acesse o
endereço
eletrônico

Digite o
seu CPF

*Preencha o CPF

Deslize a tela
Veja a pauta
de reivindicações
Deseja acrescentar alguma reivindicação?

Opcional

Eleja dois representantes (funcionários) para
a comissão de negociação Opcional

Rip
Você concorda?

SIM

NÃO

ENTRAR
No final, vote
sim ou não

(*) Campo obrigatório

Em caso
de dúvidas

Envie mensagem para o
WhatsApp
99275-4521 e
solicite o link para votação.

Insalubridade

Ou acesse as redes sociais do sindicato:
facebook.com/sindicatocivilvr
|
instagram.com/sindicatocivilvr

|

twitter.com/sindicatocivil
www.sindicatocivilvr.com.br

Referente à insalubridade dos trabalhadores da Coqueria, o sindicato já questionou a Rip e vai pedir
uma contraprova. O sindicato propôs que nesse período, até que se resolva o impasse, a empresa crie
uma boni!cação para os trabalhadores. Tudo indica que essa proposta será implementada.

