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METALÚRGICOS:

UMA CATEGORIA QUE TEM HISTÓRIA
DE LUTAS E EXIGE RESPEITO

T

odo cidadão tem direito a um
trabalho digno e a receber um
salário que garanta o seu sustento
e o de sua família.
É para isto que o Sindicato
existe: para defender direitos e
as conquistas como, por exemplo, os reajustes salariais, a
cesta-básica, as horas-extras
e a Participação nos Lucros ou
Resultados (PLR), entre outros
benefícios que podem ser mantidos e ampliados nas convenções
e nos acordos coletivos, a partir

da pressão das mobilizações,
greves e negociações.
ATAQUES CONTINUAM
A reforma trabalhista, que
flexibiliza as formas de contratação, a terceirização sem limites
e as propostas que dificultam a
sobrevivência dos sindicatos são
exemplos dos ataques que estão
precarizando as relações de trabalho, destruindo conquistas, benefícios e direitos e que, ao contrário
do que foi prometido para o povo,

não estão gerando emprego.
Para piorar o cenário, o governo
insiste em impor uma carteira verde-amarela, que, ao contrário da
tradicional carteira de trabalho azul,

não garantirá quase nada de direitos. Além disto, não quer reajustar
o salário mínimo e tenta de todos
os modos enfraquecer a Justiça do
Trabalho e o movimento sindical.

Precisamos enfrentar tudo isto com união, com mais trabalhadores
e trabalhadoras ficando sócios(as) do Sindicato, e saber que todas
as conquistas e direitos não caíram do céu: foram o resultado
de muitas lutas da classe trabalhadora com o movimento sindical. A nossa
Convenção Coletiva de Trabalho, por exemplo, contém cláusulas superiores
à legislação vigente e, como nos anos anteriores, vamos lutar por ela nesta
Campanha Salarial e evitar os retrocessos. A luta faz a lei!”
MIGUEL TORRES
Presidente do Sindicato,
CNTM e Força Sindical
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Juntos pela Convenção Coletiva de
Trabalho, na Sindicalização e demais

LUTAS E CONQUISTAS
ANDRIONI
Assistente do
Mixirica

CURTI
Assistentes do
Sales

JANGADA
Bombeirinho e
assistente

METALFRIO
Maurício Forte e
assistente

J. RYAL
Assistente do
Maloca

M.S.A.
Assistente do
Nelson

NACHI
Assistentes do
David

POLÍCON
Assistentes do
Carlão

NEADE
Ninja

RITTAL
Assistentes do
Érlon
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Juntos pela Convenção Coletiva de
Trabalho, na Sindicalização e demais

LUTAS E CONQUISTAS
STILOFER
Alemão e
assistente

SILVANA MOLAS
Assistentes do
Chico Pança

UNIÃO AUTO
TÉCNICA
Assistente do
Nivaldo

BRICS SINDICAL
Juruna, secretáriogeral da Força
Sindical, em Brasília

BRICS SINDICAL

debate o futuro do trabalho com
direitos e mais empregos

SABÓ
Ceará e assistente

FIQUE
SÓCIO(A).
A CONQUISTA É MAIOR
NTOS.
QUANDO LUTAMOS JU

O

8º Brics Sindical está sendo realizado nesta semana em Brasília,
paralelamente à reunião de líderes dos
países que compõem o Brics (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul).
A realização destes eventos no

Brasil é fundamental para fortalecer
o bloco econômico destes 5 países,
que representam quase metade da
população mundial, e as lutas contra
os ataques aos direitos da classe trabalhadora.
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