A importância do Sindicato após as mudanças da “nova CLT”
Você trabalhador e trabalhadora sabem
como serão tratados os reajustes salariais
e todos os benefícios da Convenção
Coletiva de Trabalho? Com a mudança;
que a mídia e o setor patronal,
conseguiram convencer que era uma
modernidade, passam a perder sua
validade após o prazo acordado; isso
mesmo, somente com a negociação de seu Sindicato o trabalhador terá reajuste e todos os
benefícios da Convenção Coletiva de Trabalho.
Estamos vivenciando tempos de mudanças que trazem retrocesso nas relações trabalhistas. Nos
últimos Boletins do Sindicato só tratamos desses temas, sabemos que é bastante “chato”, sempre
os mesmos temas, mas infelizmente é somente isso no momento que temos para tentar mostrar
ao trabalhador e trabalhadora a importância de seu Sindicato. Gostaríamos de estar falando de
conquistas e benefícios a mais a vocês, porém, não podemos iludir o trabalhador e trabalhadora
como fizeram o poder econômico e governo.
Estaremos em breve iniciando a Campanha Salarial 2019/2020, onde vamos discutir apenas os
temas econômicos: reajuste salarial, o restante da Convenção está garantido até 2020. Logo após
a Assembléia de Trabalhadores começa o prazo para o trabalhador e trabalhadora protocolar sua
carta de oposição ao desconto assistencial para seu Sindicato. É um momento de muito estresse
entre sindicato e trabalhador; vale ressaltar que respeitamos o direito de oposição do trabalhador
e trabalhadora. É difícil entender a contradição: o Sindicato conquista inúmeros benefícios ao
trabalhador e trabalhadora, não entendemos porque existe esse movimento do trabalhador e
trabalhadora receber benefícios e não contribuir com uma pequena porcentagem para que o
Sindicato continue forte e vigilante nos direitos de todos. Caso não tenhamos sucesso em avançar
nas questões salariais o próprio trabalhador terá que se organizar e buscar essa conquista.
Atualmente os benefícios conquistados pelo Sindicato é estendido a todos, independente se são
associados ou contribuintes. Essa realidade muitos querem mudar, ou seja, a conquista do
Sindicato apenas para os contribuintes. Essa é uma atitude que o patronato sonha em acontecer.
Por quê? Vejamos: Alguns Sindicatos já estão com ações nesse sentido; a Diretoria do Sindicato
dos Gráficos de Taubaté e Região ainda continua trabalhando em beneficiar a todos os gráficos
da nossa região. Analisamos que essa atitude iria prejudicar ainda mais os gráficos, não temos
muitos associados e contribuintes, caso adentremos com uma ação para beneficiar apenas os
contribuintes, a grande maioria ficaria sem a proteção sindical. Analisamos que uma ação nesse
sentido seria muito mais prejudicial a todos. Nesse caso em cada empresa os trabalhadores
teriam que formar uma comissão para negociar com o patrão, atualmente com o temor do
desemprego essa organização seria muito difícil de acontecer. A tentativa de “acabar” com os
sindicatos e deixar ainda mais os trabalhadores fragilizados está em curso, e a grande maioria de
trabalhadores está iludido com essa idéia: “agora não precisamos mais do sindicato, nós
negociamos”.
O trabalhador e a trabalhadora gráfica são inteligentes, sabem fazer conta, sabem que o valor
retribuído ao Sindicato não é abusivo e isso fará a grande diferença para manter a entidade viva e
combativa.

