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Próximo AUMENTO será
de 100% para todos!
Leia com bastante atenção e receba todo esse aumento em 2018

E

ste ano todos nós, mais do
que nunca, vamos precisar
de um AUMENTO DE
100% em nossa consciência
e capacidade de compreender
o que significa esse Golpe
Parlamentar de 2016 para nossas
vidas presente e futura.
Teremos que aumentar em
100% a nossa capacidade de
escolher nossos representantes
para Governador de São Paulo,
deputado estadual, deputado federal,
senadores e presidente da República
para não cometermos os mesmos
erros do passado.
Será necessário um AUMENTO DE
100% na nossa participação na vida
política do País para não termos que
amargar tantas decepções com os
governantes e parlamentares.
Também é imprescindível que esse
ano tenha um AUMENTO DE 100%
da participação do trabalhador e da trabalhadora no Sindicato, se associando e se envolvendo com a vida da entidade para entender
qual é o verdadeiro papel de um SINDICATO FORTE E REPRESENTATIVO, com todas e todos sindicalizados para fortalecer
sua representação na base de atuação.
Continua na página 2

Assembleia de Prestação
de Contas será no dia 28
de junho.

Governo do golpe retira
direito dos trabalhadores
e acaba com os sindicatos.

Fique sócio AGORA:
fortaleça o Sindicato e
garanta seus DIREITOS.
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Recado do Presidente

Reforma Trabalhista

Vamos aumentar em 100% ...

Governo do golpe retira direitos dos
trabalhadores e acaba com os sindicatos

E

ste ano precisamos aumentar em 100% nossa
consciência sobre o golpe político, jurídico
e midiático que se abate sobre o nosso País;
aumentar em 100% na nossa capacidade de
eleger políticos dignos em todos os poderes, e aumentar
em 100% nossa participação nas decisões políticas e nas
ações sindicais. Mas isso não basta.

no retrocesso que
estamos vivendo,
transformando-o em
caos e ficar reclamando
feito barata tonta sem
saber para onde vai ou a
quem recorrer.

A Reforma Trabalhista elaborada pelos deputados e senadores dos partidos
políticos PSDB, MDB, PMDB e DEM, em conjunto com o governo do golpe,
está pondo fim às organizações sindicais no País para facilitar a retirada dos
direitos dos trabalhadores pelos empresários e pelo próprio governo.
Prova disso é o fim dos meios de custeio para manutenção das entidades
sindicais, acabando com o sistema confederativo e com a possibilidade da
cobrança das contribuições financeiras dos trabalhadores para essa finalidade.

Precisamos aumentar também nosso conhecimento de
como funcionam os meios de comunicação, ter ciência de
como atualmente eles sabotam, manipulam e distorcem
informações e como os fatos são tão diferentes da

Quando alcançarmos
esses 100% de aumento
na nossa consciência e
tivermos plena certeza
da nossa
capacidade
unidos, certamente tudo passará a ser mais fácil
“Quando alcançarmos esses 100% de aumento
e diferente. É como se tirássemos um espinho do
na nossa consciência e tivermos plena certeza da
pé que nos impedia de andar e pisar mais firme
nossa capacidade unidos, certamente tudo passará no chão.

a ser mais fácil e diferente. É como se tirássemos
um espinho do pé que nos impedia de andar e
pisar mais firme no chão. ”
realidade que a Grande Mídia apresenta à sociedade.
Queremos Aumentar em 100% a transparência das
empresas onde estamos prestando serviços, precisamos
saber da saúde dessas empresas para não sermos
pegos de surpresa num processo de falência, como tem
ocorrido nos últimos tempos a exemplo da Probus, da
Prol Editora, da Shellmar Embalagens e tantas outras da
nossa Região.
Esse é o Grande Aumento de 100% que precisamos
para começar a reivindicar outros tipos de aumentos,
sem isso nós vamos patinar e continuar nos afundando
no mundo da desinformação, da falta de interesse para
melhorar de verdade a nossa vida e de nossa família.
Quando nós ignoramos todos esses “reajustes” de
100% apontados aqui, o resultado é nos mantermos

Meus caros companheiros e companheiras da
categoria gráfica, este artigo é para chamar
a sua atenção. Talvez muitos já tenham essa
compreensão, outros talvez não entenderam nada.
Nós estamos à disposição de todos vocês para
uma boa conversa, um bate papo sobre esses e
outros tantos assuntos que envolvem nossas vidas e nos causa
muitas dúvidas. O objetivo é esse: despertar o interesse pelo
Aumento de 100% em nossa consciência para conseguirmos
esse objetivo.
Queremos, precisamos, somos capazes e vamos alcançar
esse objetivo dos 100% de consciência para não sermos mais
massa de manobra de quem quer que seja!
Chega de sermos enganados por esses meios espúrios de
comunicação, que entram em nossos lares, em nossas vidas e
de nossos familiares, com noticiários falsos como se fossem
verdade para nos enganar.
Não permita mais ser manipulado! Seja consciente!
Isaías Karrara, presidente

ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARA OS ASSOCIADOS DO SINDICATO
Conforme previsto em nosso estatuto social anualmente temos a obrigação de realizar uma assembleia de
prestação de contas aos associados do Sindicato.

O Edital, publicado no Diário do Grande ABC e no nosso site, convoca todos os associados que estejam com suas mensalidades em dia
para participar da assembleia de prestação de contas do Sindicato.
A assembleia será realizada no próximo dia 28 de junho de 2018, às 14h em primeira convocação e às 15h em segunda e última
convocação, e será realizada com qualquer número de trabalhadores associados interessados presentes.
Será na sede do Sindicato, na rua Adelina Salvatore Bassoli n° 33, Jardim das Américas, em São Bernardo do Campo.
A Diretoria

Sabedores de que infelizmente a maioria dos trabalhadores é muito
desinformada sobre seus próprios direitos, e aproveitando da fragilidade
da maioria dos dirigentes sindicais, o governo do golpe não pensou duas
vezes para não num só golpe acabar com as conquistas históricas dos
trabalhadores e com suas entidades representativas.
Agora, com a nova legislação trabalhista, nenhum dos direitos que foram
duramente conquistados estão assegurados, seja na lei ou nas convenções
coletivas de trabalho.

Sindicalizar e participar para garantir
um sindicato forte e representativo
Você pode até não gostar ou não concordar, mas o único órgão que ainda se preocupa com
você contra a exploração do capital é o seu sindicato. Se você acha que ele está falhando,
você deve participar das atividades e cobrar mais ação dos seus dirigentes.
Quem não é sócio, não participa da vida sindical, não contribui, também não tem direito nem
moral para reclamar e falar mal do Sindicato.
Afinal, o sindicato somos nós, juntos, contribuindo com o bom funcionamento da entidade
seja na condução política ou no financeiro e na organização geral.

Nossa convenção coletiva poderá assegurar
direitos e benefícios só para os associados
Vale compras; auxílio creche; PLR; reajuste de salário;
adiantamento salarial no dia 20 de cada mês...
Com as mudanças na legislação com a Reforma Trabalhista todas
essas e as demais conquistas da Convenção Coletiva de Trabalho
estão em risco para os não associados ao Sindicato.
Não se trata de ameaça ou brincadeira. Isso é real, pois agora vale
o negociado sobre o legislado, e nesse contesto o Sindicato pode
muito bem fazer a negociação de um novo acordo coletivo que só
se aplica para sócios e os que não são sócios ficam de fora.

Assim, quem pagar o Sindicato vai poder contar com todas as
conquistas, direitos e benefícios do acordo coletivo, os que não são
sócios e nem querem pagar nada, é justo que fiquem de fora de
tudo que o Sindicato conquistou.

Multa por descumprimento
E para as empresas que concederem os mesmos direitos e
garantias aos não associados, será aplicada uma multa de 20 pisos
salariais por empregado.

A diretoria do Sindicato, em reunião plena, deliberou que seja
estudada a fundo essa possiblidade já para a negociação da próxima
Campanha Salarial. Ou seja: que o resultado beneficie somente
os associados ou para quem venha a se associar e que tenha pelo
menos seis meses no quadro associativo da entidade.

Essas multas serão revertidas em favor dos cofres das entidades
sindicais para custeio e manutenção das ações sindicais,
transformando isso em benefícios aos associados da entidade
sindical.

Para maioria plena da diretoria isso é muito justo, pois não faz
sentido conquistar algo acima da lei para todos quando apenas
alguns sustentam a entidade.

Nesse momento o bom mesmo é já ficar sócio, se organizar
para uma boa negociação com os empresários, que continuarão
querendo manter seus lucros e resultados a qualquer custo.

Portanto, fique atento! É bom ficar esperto!

Vamos fazer a diferença!
Com a Reforma Trabalhista, governo e empresários estão
apostando no isolamento e enfraquecimento da força dos
trabalhadores para retirar direitos e transformar o emprego em
bicos, sem nenhuma regulamentação.
Nós, pelo contrário, apostamos na UNIÃO!
Sabemos que só um Sindicato forte, com todos os
trabalhadores associados, terá poder de pressão e negociação
para evitar retrocessos na Convenção Coletiva e nas
negociações dentro da empresa.

Então, fique esperto!

Sindicalize-se AGORA!

Preencha a ficha
ao lado e entregue
a algum diretor ou
diretamente na sede
da nossa entidade:
Rua Adelina
Salvatore Bassoli, 33,
Jardim das Américas,
São Bernardo do
Campo - SP
CEP 09725-740
Fone: 4125-8322
4125-8947

Fale com
!
a gente

Dúvidas, informação, sugestões?
Veja como é fácil entrar em contato com o nosso Sindicato:

• Site: www.stigabc.org.br

• Whatsapp: (11) 94199 4705

• Facebook: @stigabc

• E-mail: atendimento@stigabc.org.br
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