
Sindicato e delegação sindical interna estarão de olho para se certificar 
de que as ações de segurança estão funcionando! Se você viu algum 

problema na fábrica, por menor que seja, nos procure na hora!!

Objetivo é zerar os acidentes dentro da Renault. Temos o compro-
misso da empresa e vamos trabalhar firmes nesse objetivo em comum! 

Com Segurança não se brinca!

Outra forte cobrança do Sindicato na última reunião foi para que TODOS 
os acidentes sejam investigados com a presença obrigatória da Cipa. 

Algo que não tem acontecido hoje e que sem dúvidas será essencial para 
chegarmos ao objetivo final: zerar os acidentes!

TRABALHADORES COBRAM DA EMPRESA SOLUÇÃO IMEDIATA PARA ACIDENTES E 
PROBLEMAS DE SEGURANÇA NA FÁBRICA
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ESTAMOS DE OLHO!!

ZERO ACIDENTES!!

ATUAÇÃO DA CIPA!

Os trabalhadores da Renault não podem mais conviver com 

problemas de saúde e segurança dentro da empresa. Acidentes 

têm sido recorrentes na Renault e não podemos deixar que 

isso se torne uma rotina na vida do trabalhador na montadora. 

Cientes dessa situação alarmante, os representantes 

sindicais da Renault vêm se reunindo com a empresa diversas 

vezes em 2019 em busca de uma solução efetiva. A reunião 

mais recente ocorreu nesta quinta-feira (15/8), quando, mais 

uma vez, o Sindicato cobrou compromisso e uma solução 

imediata da empresa para estas questões, pois falta de 

segurança é crime! 

Durante o encontro a empresa assumiu o compromisso 

com os trabalhadores de agir imediatamente para chegar no 

ambiente de trabalho ideal, com plenas condições de segurança 

e zero acidentes. 

COM SEGURANÇA NÃO SE BRINCA!

FALTA DE SEGURANÇA É CRIME!

EDITORIAL O QUE PERDEMOS COM A MP DA LIBERDADE ECONÔMICA?

SÉRGIO BUTKA,
Presidente do SMC, da Força 
Paraná e da Federação dos 
Metalúrgicos do Paraná

Não é novidade para nós trabalhadores que estamos vivendo 
um momento de grandes ataques aos nossos direitos e nossa forma 
de organização. Ataques esses que estão vindo de todos os lados, 
do governo com suas MPs, Reformas e PECs escandalosas contra os 
trabalhadores até dos patrões que seguem fazendo de tudo para nos 
explorar ainda mais e aumentar seus lucros. 

A bola da vez agora é a MP 881, que liberou geral o trabalho aos 
domingos e feriados sem o pagamento de hora extra ou adicionais. Sem 
a folga no domingo o trabalhador passará ainda menos tempo com a 
sua família e não ganhará mais nada por isso. Um absurdo total! Além 

disso, a folga semanal para repor o domingo trabalhado não será mais 
escolhida por ele, mas sim pelo patrão e ele só terá folga em um domingo 
depois de ter trabalhado outros 4 seguidos, caso contrário, nem pensar! 

Temos que lembrar que daqui para frente será ainda pior, pois o 
governo que aí está segue preocupado apenas em aliviar pros patrões, 
retirando direitos e enfraquecendo os trabalhadores. Então ou ficamos 
unidos e bem organizados para seguir garantindo nossos direitos e 
conquistas ou seremos massacrados cada vez mais!

Portanto, se você ainda não é sindicalizado não perca tempo 
e se associe ao SMC, pois juntos ficaremos ainda mais fortes!
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EXPEDIENTE

ESSE É O RETRATO DO BRASIL ATUAL!
DURA REALIDADE!

PAULO GUEDES E SUA EQUIPE SEGUEM 
PREOCUPADOS APENAS EM RETIRAR DIREITOS 
DOS TRABALHADORES, MAS NADA FIZERAM PARA 
TIRAR O BRASIL DA LAMA. VEJA ALGUNS DADOS 
QUE MOSTRAM O CAOS EM QUE SE ENCONTRA O 
MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO:

MEDIDA PROVISÓRIA LIBERA TRABALHO AOS 
DOMINGOS E FERIADOS E CORTA MAIS DIREITOS

CONHEÇA O PROJETO 
“JUSTIÇA NAS FÁBRICAS”

13.200.000

41,8% 

11.200.000 

4 VEZES MENOR

DE DESEMPREGADOS
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BRASILEIROS NA INFORMALIDADE 
(SEM DIREITOS)

SALÁRIO MÍNIMO DEFASADO  
E AGORA SEM AUMENTO REAL!

 JOVENS 
SUBUTILIZADOS 

(DESEMPREGADOS OU DESISTIRAM 
DE PROCURAR EMPREGO) 

• Registro de ponto deixa de ser obrigatório (empresas 
com menos de 20 trabalhadores) e pode ser tirado 
por acordo individual nas maiores. Ou seja, acaba a 
comprovação das horas que você trabalhou.

• Descanso aos domingos garantido apenas uma vez a 
cada quatro semanas;

• Folga semanal correspondente, antes definida pelos 
trabalhadores, agora será determinada pelo próprio 
empregador;

• Liberado trabalho aos domingos e feriados, sem o 
pagamento de horas extras ou adicionais (troca pela 
folga semanal);

RESUMINDO: NESSA MP DA “LIBERDADE” ECONÔMICA A “LIBERDADE” É SÓ PRO PATRÃO 
EXPLORAR AINDA MAIS O TRABALHADOR!

O “Justiça nas Fábricas” conta com uma equipe 
preparada para orientar e informar sobre questões 
jurídicas de diversas áreas.

As orientações são feitas ONLINE ou presenciais 
e vão desde assuntos de interesses individuais até 
questões bem mais amplas, coletivas da categoria.

ACESSE O QR CODE, 
CONHEÇA MAIS O 
PROJETO E AGENDE SEU 
ATENDIMENTO

Veja os direitos que foram cortados na MP 881


