Atenção! Atenção!
Trabalhadora e Trabalhador Gráfico! Seu Sindicato deu início a Campanha Salarial
2019/2020.
Graças à organização sindical você tem dezenas de benefícios garantidos pela
entidade com a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020, às cláusulas a serem
negociadas esse ano serão somente às econômicas, que tratam do reajuste.
Apesar dos ataques do governo de direita e empresários, seu Sindicato dos Gráficos
continua atuante e buscando melhorias para a família gráfica. Tudo que o
trabalhador e trabalhadora tem em benefício é conquista de seu Sindicato, isso
fazemos questão de sempre recordar. O trabalhador fica aguardando o empenho do
sindicato para usufruir de inúmeros benefícios presentes na Convenção. Alguns
trabalhadores “não sabem” que todos os benefícios que recebem na empresa onde
trabalha foi conquista do Sindicato dos Gráficos.
Infelizmente também terá início o período de dez dias para as oposições ao
desconto da Cota de Representação Sindical, que sempre respeitamos; logo após a
Assembléia de Trabalhadores do dia 23 de Junho, às 09h00 no Sindicato; esse
período tem início em 24 de junho a 03 de julho de 2019.
Sempre tentamos convencer o trabalhador e a trabalhadora não fazer essa oposição
ao Sindicato que conquista seus benefícios, um grande contra senso: o trabalhador
não contribuir com o sindicato que conquista benefícios para ele e sua família. O
percentual da retribuição será o mesmo índice do reajuste salarial divididos.
Em 2018/2019 o percentual foi de 4% divididos em 02 parcelas. Esse ano, se
conquistarmos reajuste será da mesma forma, pode até ser em mais vezes,
isso se decide na assembléia. Alguns trabalhadores alegam “o sindicato deu
4% mas retira de nosso salário o reajuste”. Por favor, façam contas: exemplo,
o Piso era R$ 1.566,40 mais 4% de reajuste passou para R$ 1.630,20, sendo
mais R$ 63,80, esse valor é multiplicado por 13 vezes durante o ano, sendo 13
vezes R$ 63,80 = R$ 829,40, a Cota de Representação foi 4% sob R$ 1.630,20
que é R$ 65,20 divididos em 02 vezes de R$ 32,60, assim você recebeu R$
829,40 – R$ 65,20 ainda tem um ganho de R$ 764,20, onde esta sua perda? E
assim é a mesma conta para quem recebe acima do Piso, ainda tem a
Participação nos Resultados, ou seja, basta o trabalhador e a trabalhadora ser
consciente em fortalecer ainda mais seu Sindicato.
O Sindicato foi oque restou para a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras, não
acredite que você sozinho vai conseguir negociar com seu patrão; que conquista
você já conseguiu sozinho? Reajuste? Melhorias da Participação nos Resultados?
Cesta Básica com mais itens? Infelizmente sabemos que isso não aconteceu, sem o
Sindicato você fica fragilizado, juntos somos mais fortes e organizados!
“Trabalhador e Trabalhadora, essa é a hora, fortaleça quem sempre o
defendeu, Sindicato forte é o trabalhador quem faz”, conclui Sandro Ramos.

