É momento de decisão e
comprometimento
Os trabalhadores e trabalhadoras podem
contar com a defesa de seus direitos e
anseios pelo Sindicato dos Gráficos.
A pergunta que fazemos a você é
simples: Trabalhador e Trabalhadora
você quer a proteção do Sindicato?
Atualmente só resta a você seu
Sindicato e a Federação, não conte com
a Lei, com o Ministério do Trabalho e a
Justiça do Trabalho. A decisão está em
suas mãos!
Você percebe que mudanças estão
acontecendo na relação capital/ trabalho,
mudanças
que
mais
retiram
e
precarizam direitos e conquistas feitas
pelo sindicato. O capital está cada vez
mais voraz e todos os dias vemos
mudanças comprovando que o menos
que importa são os trabalhadores e
trabalhadoras. Agora temos empresas
adquirindo outras e com certeza
demissões acontecerão, sem mais
investimentos não existe geração de
empregos, retirando direitos também não
geram empregos.

contribuintes. Para nós sindicalistas,
diferenciar entre contribuintes e não
contribuintes seria ainda mais prejudicial
aos trabalhadores e trabalhadoras. Esse
ano com a opção do trabalhador poder
ou não contribuir com o Imposto Sindical
quase 100% não autorizaram o
desconto; não são associados e também
se opõe ao desconto da Contribuição
Assistencial. Atualmente todos os
trabalhadores são beneficiados com a
Convenção Coletiva que negociamos, e
é justo a contribuição para o
fortalecimento
dos
próprios
trabalhadores. Não existe nenhuma
empresa
onde
os
trabalhadores
negociam direto com o patrão, todos os
acordos são assistidos pelo Sindicato
dos Gráficos.

O Sindicato está vivo e permanecerá
assim! Mesmo com a tentativa do
governo e do patronal em fragilizar
nossas ações acreditamos que a
instituição não será extinta. Infelizmente
muitos trabalhadores iludidos pela mídia
pensam como os patrões.
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O Sindicato defende toda a Categoria
Gráfica sem separar associados de não
associados e quem contribui ou faz
oposição. Isso acontece com a
Convenção Coletiva de Trabalho que é
negociada há anos pelo Sindicato e a
Federação.

Esse compromisso o Sindicato tem com
os
trabalhadores,
negociando
e
buscando cada vez mais benefícios, e
hoje o desafio é manter o que já
conquistamos, caso não seja negociado
se perderá a partir de 01 de novembro.

Isso tudo pode mudar, não seria justo o
Sindicato que conquista tudo para o
trabalhador
também
destinar
os
benefícios apenas para associados e
quem contribui? Qual sua opinião? A lei
hoje não diferencia contribuintes de não

É
momento
de
decisão
e
comprometimento!
Comprometimento
com seu Sindicato, é o que restará para
a defesa dos trabalhadores: seu
Sindicato.
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