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Metalúrgicos da CUT-RS conquistam
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E
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O IMPOSTO SINDICAL

Apesar das tentativas das patronais de parcelamento e retirada de direitos,
categoria garante reposição das perdas e todas as cláusulas sociais
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Agora é a hora de valorizar os sindicatos!
Sindicato forte é fundamental na manutenção dos direitos
O embate com a patronal para mantermos a CCT
e garantirmos a reposição das
nossas perdas, que permeou
toda a nossa campanha salarial
demonstrou como a força da
nossa Federação, que é formada por sindicatos combativos
foi decisiva para mantermos
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Os patrões têm lado, e não é o do trabalhador. Eles
estão juntos para defender os seus interesses e é isso
que devemos fazer também, unidos. Para mantermos
a nossa independência, precisamos ser sustentáveis
financeiramente e essa sustentação tem que ser feita
pelos trabalhadores. Um sindicato não se faz sozinho.
O apoio e a participação dos trabalhadores são fundamentais.
É isso que define a força de uma categoria, pois os
sindicatos sempre foram instrumentos de luta fundamentais para a proteção dos trabalhadores.

Faça parte desta luta. Associe-se!
Este ano, teremos uma grande
tarefa e o teu voto é decisivo
Com a proximidade das eleições, mais uma vez viveremos o
ponto alto de um regime democrático, que é sustentado a partir da
maior arma que um cidadão tem:
O VOTO.
É de extrema importância fazer-

Marcelo Casal Jr./Ag. Brasil

mos um bom uso desse direito que
foi conquistado junto com a democracia brasileira. Também podemos e devemos exercitar o debate
e o diálogo entre todos nós, mesmo
com posições contrárias.
Lembramos que para a classe
trabalhadora, a política é fundamental. Por meio dela se elegem
representantes que constroem ou
modificam leis, inclusive trabalhistas, que vão regrar a vida de
todos. Por exemplo, na Constituição de 1988 reduzimos a jornada

de trabalho para 44 horas, criamos
o aviso-prévio proporcional, a licença maternidade, entre tantos
direitos que usufruirmos até hoje.
E precisamos desse respaldo no legislativo, tanto no estadual como
no federal, elegendo representantes comprometidos com as pautas
dos trabalhadores.
Por isso, o nosso voto é fundamental para mudar o atual cenário
de retrocesso do país e para deixarmos um futuro melhor para os
nossos filhos.
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