A quem interessa o enfraquecimento do Sindicato?
Desde o dia11 de Novembro de 2017, que passou a vigorar as novas alterações na CLT que os
trabalhadores sofrem ainda mais. Tudo mudou para pior, a maior ilusão foi pensar que os
trabalhadores e trabalhadoras teriam melhores condições de renda e empregos com a
aplicação da nova lei. Sete meses completou a lei e o desemprego aumenta a cada dia, a renda
diminui a cada mês e o subemprego aumenta na mesma velocidade. Além da precarização do
emprego a tentativade acabar com os sindicatos esta em curso; o Ministério do Trabalho já
esta sendo desmontado, a justiça do trabalho parece não mais se preocupar com os
desmandos patronais, que resta ao trabalhador? Resposta: seu Sindicato, sim, ainda é o único
defensor dos trabalhadores e trabalhadoras.
Infelizmente o trabalhador e trabalhadora ainda não percebeu a grande importância de seu
Sindicato, que sem dúvida é o grande defensor dos direitos e interesses dos trabalhadores e
trabalhadoras.
É cada vez mais numerosa a perda de trabalhadores e trabalhadoras do quadro de associados,
além também de não mais contribuir com seu sindicato. Logo estaremos em Campanha
Salarial, caso seu sindicato não consiga sucesso em negociar coletivamente tudo que você tem
hoje poderá ser perdido. Você sabia disso? Isso esta na nova lei que segundo muitos “dizem
moderna”, que modernidade! Perder e precarizar direitos não é modernidade e sim
retrocesso.
Chamamos a atenção dos trabalhadores e trabalhadoras para esse momento decisivo, onde os
trabalhadores precisam decidir sobre a real importância do Sindicato em sua vida. Caso o
Sindicato não tenha mais como manter sua estrutura, a quem interessa isso? Esse
questionamento deve ser feito por trabalhadores e trabalhadoras. Hoje a instituição chamado
Sindicato é o porto seguro dos trabalhadores. Alguns trabalhadores, conscientes tentam
manter seu Sindicato forte e atuante, outra parte crescente parece que foi convencido pelo
governo e patrões que seu sindicato não o representa mais.
Impressionante, se não fosse trágico; com apenas 7 meses se perdeu décadas de direitos
importantes que foram arrancados dos trabalhadores e trabalhadoras.
A Convenção Coletiva dos gráficos é uma conquista de seu Sindicato, onde estão garantidos
vários direitos e benefícios superiores a lei, isso é um legado conquistado pela Federação dos
Gráficos juntamente com o Sindicato. Todo esse legado pode se perder, você sabia? Sim, isso é
possível com a “moderna lei“ aprovada em 11 de novembro de 2017. Portanto cabe a você
trabalhador e trabalhadora fortalecer seu representante, o Sindicato, e a pergunta fica: A
quem interessa o enfraquecimento do Sindicato?

