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O ano de 2020 foi péssimo para os trabalhadores em todo o país, com crises
política e econômica, agravadas pela pandemia no novo coronavírus. Muitos setores tiveram que fechar convenções e acordos coletivos com reajustes abaixo da inflação e com cortes de direitos. Várias
categorias adiaram o fechamento para o ano
vem. Uma triste realidade que o nosso
sindicato lamenta e solidariza-se.
Mas felizmente para os trabalhadores
vinculados ao nosso sindicato, em Volta
Redonda e região, o ano encerra com várias
conquistas nas convenções coletivas. Os
reajustes salariais fecharam com reposição
total da inflação e, em alguns casos, com
índices acima da inflação. Além disso, o
sindicato garantiu a manutenção de todos
os direitos dos acordos passados, ou seja,
de conquistas históricas dos trabalhadores.
Foram meses de negociações com os
sindicatos patronais, discutindo propostas,
buscando soluções para fechar as
convenções e garantir direitos. O nosso
sindicato é filiado à Central Única dos
Trabalhadores (CUT), que tem como
princípio jamais abrir mão do que é de
direito. Por isso, nossa entidade reforça o
quanto é importante o trabalhador manterse sindicalizado, para que fortaleça as lutas
por novas conquistas.

www.facebook.com/sindicatocivilvr

(24) 99275-4521

2020 COM CONQUISTAS

PARA OS TRABALHADORES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL DA REGIÃO

{

- Reajustes
salariais:

Convenções coletivas
• Construção civil 2,35% a 7,73%
• Mármores e Granitos 2,9%
• Montagem Industrial 4,30%.

Acordos coletivos
individuais (por empresas)
• Com ganhos nos mesmos
percentuais

- Manutenção de todos os direitos das convenções e dos acordos passados;
- Convênios e serviços com descontos;
- Atendimento odontológico para associados e dependentes;
- Investimentos em assembleias online, mobilizando a categoria para garantir direitos.

Faça parte dessa luta, contribua com o seu sindicato!

COMUNICADO: RECESSO DE FIM DE ANO
Comunicamos que não haverá expedientes,

na sede e subsede do sindicato,

no período de 21 de dezembro a 8 de janeiro.

