Trabalhador e Trabalhadora, o que você ganhou em
não contribuir com seu Sindicato?

Houve aumento de emprego? Houve ganhos? Você conquistou mais benefícios sem seu
Sindicato? Nós sabemos muito bem a resposta.
Depois de quase 2 anos das mudanças realizadas no governo Temer e pioradas no governo
Bolsonaro os trabalhadores e trabalhadoras não tem nada a comemorar, pior ainda, tem a
lamentar perdas enormes.
Agora na pauta a Reforma da Previdência, onde muitos estão sem noção do que isso vai ser
ainda mais prejudicial ao mais pobre.
Com a “deforma trabalhista” que não criou e nem criará empregos e joga os trabalhadores na
informalidade o trabalhador e trabalhadora não terá dinheiro para pagar seu INSS. A proposta
é aumentar para 40 anos a contribuição, com isso será um milagre alguém conseguir alcançar.
Seu Sindicato dos Gráficos conseguiu acordar uma Convenção Coletiva de Trabalho, que é lei
e deve ser cumprida pelo patrão. Os trabalhadores e trabalhadoras estão protegidos desde
2018 a 2020, agora em 2019 vamos negociar cláusulas econômicas apenas. Isso é defender
direitos e benefícios.
O Sindicato esta sendo atacado pelo governo e patrões, isso é normal, estranho é trabalhador
e trabalhadora ser contra a quem o defende e conquista benefícios. Grandes empresários,
como os banqueiros e donos de grandes redes são os que mais trabalham para que a “reforma
previdenciária” aconteça sem alteração, com isso a maior conta será para os trabalhadores e
trabalhadoras. Os donos de bancos são os que pensam em lucrar com a implantação do
sistema de capitalização, onde pensam em vender títulos e ganhar dinheiro, pena que milhões
de trabalhadores não terão renda para pagar previdência privada.
Agora não é mais obrigatório fazer a homologação no Sindicato, com isso estamos verificando
que muitos “erros” estão acontecendo nos pagamentos. O FGTS não recolhido, INSS também,
isso é uma grande perda aos trabalhadores e trabalhadoras.
Todos os dias recebemos questionamentos de trabalhadores que não receberam o reajuste de
Novembro de 2018, PLR, Cesta de Alimentos com falta de itens, horas extras sem receber, etc.
Os desrespeitos passaram a ser maiores depois das mudanças das leis no governo Temer e
continuam com o novo governo, sentimos que ainda irão piorar ainda mais esse desmonte. O
Sindicato é ainda o que resta para o equilíbrio entre capital – trabalho, nossas ações tentam
minimizar essa desigualdade.
Cabe agora a decisão do trabalhador e da trabalhadora em fortalecer quem mais defende você
e sua Família.
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