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com a alta rotatividade. Mesmo com o aumento no número de
vagas de trabalho em 2018, as empresas permaneceram contratando trabalhadores com remunerações médias inferiores à dos
desligados.
Nas duas reuniões de negociação, que ocorreram nos dias 22
e 29 de maio, a patronal chegou a destacar que considera 2018
como um ano de recuperação. Diante deste cenário, a mobilização dos metalúrgicos é fundamental para que a recuperação se
estenda também para a remuneração do trabalhador. FAÇA COM
A GENTE.
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acionista da Petrobrás é o povo brasileiro e não o mercado.

FAÇA PARTE DESSA LUTA!
FORTALEÇA A CATEGORIA!
PROCURE O SINDICATO, ASSOCIE-SE!
A FORÇA DA CONVENÇÃO COLETIVA
GARANTE DIREITOS AOS TRABALHADORES
Desde novembro do ano passado, quando a Reforma Trabalhista
entrou em vigor, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) ganhou
ainda mais importância para os
trabalhadores. Pois
é através deste instrumento que os
direitos são garantidos.

mos direitos conquistados ao lonNeste momento, a CCT é a únigo dos últimos 20 anos, com muita ca garantia que os trabalhadores
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Na nossa campanha salarial, a manutenção da CCT
é uma luta de extrema importância
para não perder-

RESISTIR À PERDA
DE DIREITOS
Os metalúrgicos da CUT-RS defendem a observação da
Constituição quando as novas leis forem aplicadas, pois é a
lei maior do nosso país e garante direitos mínimos. Com as
novas leis, há possibilidade do negociado sobre o legislado
e se essa negociação respeitar a legislação, o trabalhador
estará protegido.
Porém, ressaltamos que nenhum acordo é possível sem
negociação com os sindicatos. Isso beneficia os trabalhadores metalúrgicos e até as empresas, que ficam mais respaldadas juridicamente.
Esse é mais um motivo para nos mobilizarmos e lutarmos
por uma CCT forte.

A pauta de negociação
deste
ano é defender
os nossos direitos. FAÇA COM A
GENTE!

SINDICATO FORTE,
TRABALHADOR PROTEGIDO
Quanto mais próxima for a relação da entidade sindical com os trabalhadores, mais protegido esse trabalhador será e mais forte o sindicato se torna. Visando isso, a
campanha salarial deste ano pretende estreitar ainda mais
essa relação, através de algumas reivindicações.
Para incrementar a sindicalização, a empresa colocará a
disposição duas vezes ao ano, local e meios para este fim
dentro das fábricas e disponibilizará um quadro de avisos
da entidade. E, que as rescições sejam realizadas nos sindicatos, pois garante maior transparência e certeza das
parcelas que estão sendo quitadas.
Quanto mais forte for um sindicato, mais protegido é o
trabalhador.

