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TEMPO DE RESISTÊNCIA

É

Após um ano marcado pelos ataques aos direitos trabalhistas, companheiros e
companheiras precisarão continuar uma árdua e importante batalha em 2018

fato que a luta dos trabalhadores e
trabalhadoras do Brasil nunca foi fácil.
Houve um período de repressão e medo. Uma
época em que falar abertamente sobre qualquer
assunto ou abrir a boca para reivindicar direitos
era totalmente proibido.
Mas resistimos à ditadura e reconquistamos a
nossa liberdade de expressão e atuação. Um novo
tempo chegou. O período democrático permitiu
que a classe operária tivesse voz e força para
negociar com os patrões.
Neste ano, vieram novos ataques contra
companheiros e companheiras. Por meio da
reforma trabalhista, o governo e a classe
empresarial retiraram direitos importantes.
Salários menores e benefícios perdidos são
alguns dos problemas que o operário já começa a
enfrentar. Não bastassem esses absurdos, muitos
trabalhadores acabarão demitidos nos próximos
meses para que outros sejam contratados em
seus lugares sem os mesmos direitos.

O

LUTA NÃO
PODE PARAR

Sindicato dos Borracheiros
continuará batalhando por
seus direitos. Os ataques promovidos pela corrupta classe política do nosso País não serão suficientes para diminuir a força dos
verdadeiros representantes dos
trabalhadores e trabalhadoras!

Além disso, a nova legislação busca enfraquecer
os verdadeiros representantes da classe operária,
os sindicatos. Para alcançar essa meta, o governo
extinguiu algumas das principais fontes de
sustento das entidades sindicais.
É importante dizer que tais ataques a
trabalhadores, trabalhadoras e sindicatos não
tiveram início com Michel Temer. Existe, na
realidade, um longo histórico de governos que
tentaram acabar com a luta operária.
Nunca foi do interesse dos empresários a
existência de entidades que defendessem o
trabalhador. Os sindicatos sempre atrapalharam
a tentativa de imposição de jornadas desumanas,
salários baixos e corte de benefícios.
Por isso, precisamos resistir. 2018 será um ano
de contínua e intensa batalha. Companheiros,
companheiras e sindicato precisarão estar
juntos para brigar contra estes desmandos!

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
NO FIM DE ANO

A

tenção, companheiro e companheira!
As sedes do Sindicato ficarão fechadas
a partir das 18h do dia 22 de dezembro
de 2017 e reabrirão em 2 de janeiro de 2018,
às 8h. Desta forma, os atendimentos de advogados e dentistas ocorrerão normalmente no
mês de janeiro.
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FIQUE ATENTO ÀS DATAS
DO SORTEIO PARA O
ANO NOVO NA COLÔNIA

O

sorteio para estadia de Ano Novo em nossa Colônia de Férias, em Praia Grande, será na segundafeira, dia 18 de dezembro, às 10h, em todas as sedes do Sindicato. Os sorteados terão direito a
estadia de seis diárias, com início às 16h do dia 29 de dezembro de 2017 e término às 15h do
dia 04 de janeiro de 2018.
Para participar, o sócio interessado ou seu cônjuge deve comparecer a uma das sedes no dia do
sorteio para fazer a inscrição, entre 8h e 10h, com a carteirinha do Sindicato e o último holerite.
ATENÇÃO! A COLÔNIA ESTARÁ FECHADA NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO PARA LIMPEZA.

BAILES AGITAM O ANO NA COLÔNIA DE FÉRIAS!

F

oi bastante intensa a agenda de festas 2017 da Colônia de Férias dos Borracheiros, em Praia Grande. Os companheiros e companheiras puderam participar de bailes durante todo o ano. Gente descontraída, animação,
boa comida e músicas de qualidade foram alguns dos atrativos.
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Boas Festas
UM FELIZ NATAL E UM 2018 REPLETO DE SAÚDE, SUCESSO E PAZ
Esse é o desejo da diretoria e funcionários do Sindicato dos Borracheiros da Grande São Paulo
e Região. Que o próximo ano traga o melhor para cada companheiro,
companheira, familiares e amigos!

