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CAMPANHA SALARIAL 2019

UNIDOS PELA MANUTENÇÃO DE SUAS CONQUISTAS, TRABALHADORES E
TRABALHADORAS DEFINEM PAUTA DE REIVINDICAÇÕES PARA A CAMPANHA

O

s companheiros e as companheiras da base do Sindicato dos Borracheiros da Grande São Paulo e Região
estão prontos para as lutas que virão. Nem mesmo todos os ataques promovidos pelo governo e pelo
empresariado são capazes de reduzir o poder de luta e união dos trabalhadores e trabalhadoras do setor da
borracha. Muito pelo contrário. Como demonstração de força, trabalhadores e trabalhadoras aprovaram a pauta
de reivindicações do setor de artefatos de borracha para a campanha salarial 2019 durante seminário realizado
na Praia Grande (SP) nos dias 27 e 28 de abril.
O presidente do Sindicato, Marcio Ferreira, destacou o desafio de seguir com mais uma campanha salarial
no atual momento do País. “Nosso maior desafio é sentar na mesa de negociação e discutir a melhor proposta
possível para o trabalhador e para a trabalhadora. E nós estamos aqui exatamente para isso, pois uma vida sem
desafio é uma vida sem sentido”.
O
secretário-geral
da
Força
Sindical, João Carlos Gonçalves
(Juruna), aproveitou o evento para
criticar o projeto de reforma da
Previdência.“Essa reforma precisa ser
rejeitada. Uma reforma é necessária,
mas temos que fazer parte do debate,
senão nós, trabalhadores, seremos
prejudicados”.
Presidentes de sindicatos da Borracha
de todo o Brasil discursaram no
seminário e foram fundamentais
para a formulação da pauta de
reivindicações (confira ao lado).

Reivindicações
Campanha salarial 2019 (artefatos de borracha)
>>
>>
>>
>>
>>

    Reposição da inflação do período
(1º de junho de 2018 a 31 de maio de 2019)

5% de aumento real
Piso salarial de R$1.800,00
PLR
Manutenção da convenção coletiva de
trabalho (todas as cláusulas)
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A FORÇA DA
CATEGORIA
T

rabalhadores e trabalhadoras do setor da borracha protagonizaram um grande seminário
nos dias 27 e 28 de abril, na Praia Grande (SP). A participaçãodos companheirosnos temas
debatidos mostra como a categoria está pronta para enfrentar os desafios que terá em
mais esta campanha salarial. Importante destacar a crescente presença das companheiras da
categoria, o que demonstra o interesse cada vez maior das mulheres na luta operária.

Informativo odontológico
Devido à grande procura por
odontológicos mais especializados,
informa que, a partir desse mês, em
especialistas, oferecerá os seguintes
valores especiais aos associados:

tratamentos
o Sindicato
parceria com
serviços com

• implantes dentários;
• enxertos ósseos;
• cargas imediatas;

AGENDE CONSULTA NA SUBSEDE DE SUA REGIÃO!

