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BATALHA SUPERADA!

Borracheiros enfrentam desafios nas negociações,
mas fecham acordo da Campanha Salarial 2018 com êxito.
oram longas e intensas rodadas de negociação
aumento real. Já o piso salarial dos trabalhadores
com os patrões em busca de salários e
da categoria subiu para R$1.498,20.
condições de trabalho mais dignas. Apesar
Além disso, foi mantida cláusula da convenção
da insistência dos empresários em não valorizar
coletiva que proíbe a terceirização nas fábricas.
trabalhadores e trabalhadoras, a Campanha
Trata-se de uma importante vitória, ainda mais
Salarial 2018 dos Borracheiros foi finalizada com
diante do difícil momento econômico do País.
acordo para reposição inflacionária e aumento real
O Sindicato dos Borracheiros reforça a
nos vencimentos de companheiros e companheiras
necessidade de manutenção da união de todos
do setor de artefatos de borracha. A data-base da
os companheiros e companheiras. Apenas
categoria é 1º de junho.
juntos conseguiremos vencer os próximos
Desta forma, os salários serão reajustados em
desafios, ainda mais em uma época de
2,26%, sendo 1,76% referente à inflação do período
atentados contra os direitos da classe operária
(1º de junho de 2017 a 31 de maio de 2018) e 0,5% de
do País. VAMOS EM FRENTE!

F

VEJA PONTOS IMPORTANTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
VIGÊNCIA: De 01/06/2018 a 31/05/2019.
CORREÇÃO SALARIAL: O índice de reajuste será aplicado da seguinte maneira:
- 2,26% a partir de 01/06/2018.
PISO SALARIAL: O valor foi reajustado em 2,26%:
- a partir de 01/06/2018: piso de R$ 1.498,20.
ESTABILIDADE DE GESTANTE: A empregada gestante terá o emprego garantido desde o início da
gestação até 60 dias após o término da licença legal compulsória.
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A
SINDICATO TEM

ACORD QUE

PR ÍBE A

TERCEIRIZAÇÃO

prática da terceirização, regulamentada por
lei, precariza as condições de trabalho no
País. Antes, o empresário só podia terceirizar
áreas como limpeza e segurança. Agora, o patrão está
autorizado a contratar terceiros para trabalharem, por
exemplo, na linha de produção das fábricas.
É importante lembrar que o Sindicato dos Borracheiros
fez acordos nos últimos anos para que as indústrias de
artefatos e pneumáticas fiquem impedidas de terceirizar
trabalhadores do setor. O veto está presente na convenção
coletiva da categoria.
Caso não houvesse tal acordo, as empresas do setor de
borracha poderiam promover uma onda de demissões de
companheiros e companheiras contratados pela CLT para
depois admitirem profissionais terceirizados no lugar.
O objetivo da terceirização é que os empresários
paguem salários mais baixos, aumentem a jornada de
trabalho e reduzam os direitos trabalhistas.

Por isso, é importante que os borracheiros
permaneçam unidos e briguem para que a
cláusula que proíbe a terceirização continue
presente em acordos futuros.
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ATENÇÃO: EM OUTUBRO TEM ELEIÇÕES!

C

ompanheiros e companheiras, as eleições
estão chegando. O primeiro turno ocorrerá
no dia 7 de outubro. Já o segundo turno
será no dia 28 do mesmo mês. Os eleitores irão
eleger presidente da República, governadores
dos estados, senadores, deputados federais e
deputados estaduais.

POR ISSO, ATENÇÃO: tem muito candidato
querendo o seu voto a todo custo. Não caia nessa!
Seja consciente no momento de escolher os seus
representantes. Busque informações seguras,
pesquise o passado e conheça as ideias de cada
um. Escolha candidatos que tenham compromisso
com os trabalhadores e a população em geral.

VOTE EM CANDIDATOS QUE TENHAM
COMPROMISSO COM O TRABALHADOR.
ACESSE NOSSO SITE E NOSSO FACEBOOK
WWW.SINTRABOR.ORG.BR
@SINTRABOR

OUTRAS INFORMAÇÕES:
(11) 3292-6100

