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Para garantir a manutenção do Sindicato e da
Convenção Coletiva da Categoria Gráfica:

Campanha de DOAÇÃO de UM
DIA de trabalho em NOVEMBRO

Recado da Diretoria
Hoje o nosso Sindicato está passando
por uma situação de grande risco e de
perda irreparável de direitos e conquistas
se você não aderir à CAMPANHA DA
DOAÇÃO DE UM DIA DE TRABALHO
agora em novembro.
Infelizmente, com a Reforma Trabalhista,
passou ser necessária a autorização por
escrito de cada trabalhador, entregue ao RH,
para que o desconto da doação possa ser
feito, o que consideramos mais uma forma de
constranger os trabalhadores. Mas é urgente
e necessário que você faça essa adesão junto
ao RH da sua empresa.
Nós da diretoria iremos percorrer as
empresas para distribuir o formulário
de autorização aos trabalhadores e
trabalhadoras. Ele deverá ser preenchido,
assinado e entregue ao RH. Dessa forma,
você estará autorizando o desconto e
contribuindo para manutenção do nosso
Sindicato e da nossa Convenção Coletiva.

arte: freepik.com

Se você não quiser pessoalmente entregar ao
RH por conta do constrangimento, é só falar
com o diretor do Sindicato na sua empresa
que ele entregará o formulário por você.
Pode ainda ligar para o Sindicato que nós
daremos um jeito de retirar o documento e
encaminhá-lo ao RH.

A

Assembleia no Sindicato do dia 28 de julho aprovou a doação no valor de um dia de trabalho de todos os trabalhadores da categoria, a ser descontado do salário no próximo
mês de novembro, como contribuição para manutenção do Sindicato e da Convenção
Coletiva de Trabalho, com todas as garantias econômicas e sociais da categoria gráfica.

Também ficou deliberado que a Diretoria do Sindicato fará assembleias por empresa para esclarecer trabalhadores e trabalhadoras sobre a necessidade dessa doação e alertar os riscos de
uma categoria sem sindicato para garantir direitos e inibir os abusos e a exploração sem limite
nas empresas.
Para a diretoria do Sindicato esse esclarecimento é necessário porque muitos trabalhadores
e trabalhadoras ainda se deixam enganar pela manipulação das informações na TV, rádio e nas
redes sociais sobre o que está acontecendo com nossos direitos e conquistas.
A cada dia que passa esse governo vem retirando diretos e conquistas dos trabalhadores. A recente
Medida Provisória nº 881 – chamada de MP da liberdade econômica - prevê o fim dos adicionais de horas extras no trabalho executado em domingos e feriados, colocando em risco
direitos que hoje estão garantidos em convenções e acordos coletivos, com proteção e vantagens aos trabalhadores. E tudo indica que mais ataques a direitos como férias, 13º salário
estão por vir...

Recomendamos que todos trabalhadores
e trabalhadoras façam uma boa reflexão
sobre aderir ou não à CAMPANHA DE
DOAÇÃO DE UM DIA DE TRABALHO
PARA O SINDICATO.
Esse valor fará falta para você? Mas e se não
doar e o Sindicato perder a condição de
defender política e judicialmente a garantia
de seus direitos e conquistas? Essa perda não
será muito maior?
Por isso é que vale muito a pena refletir bem
antes de decidir.
Esperamos que você seja bastante prudente e
olhe para futuro ao tomar a sua decisão.

Estamos à beira do abismo e se não nos organizarmos e ficarmos mais atentos a tudo que está
acontecendo, daqui a pouco vamos ter que pagar para trabalhar!

Atenção: Os ASSOCIADOS ao Sindicato
que aderirem à Campanha, não terão
o desconto da mensalidade associativa
no mês de novembro, quando será
descontado um dia de trabalho. Caso a
empresa, por engano, venha a fazer ambos
os descontos no holerite, o Sindicato
devolverá o valor da mensalidade.

REAJA AGORA! Contribua com a Campanha e garanta

Contamos com você!! Afinal, lutar é sempre o
nosso papel!

SEU SINDICATO E A LUTA PELOS SEUS DIREITOS!

A diretoria

ATENÇÃO para quem
é e para quem ainda
não é associado ao
Sindicato

T

odos os direitos, conquistas da categoria e os benefícios aos associados
e seus dependentes estão no site do Sindicato. Entre nele e confira:
www.stigabc.org.br!
Muitas vezes criticam nosso trabalho sem participar e conhecer quem somos e o que fazemos. Nós aceitamos sugestões e críticas, desde que sejam
construtivas e venham somar ao nosso aperfeiçoamento na prestação de
serviços a todas e todos da categoria.
Ignorar seu SINDICATO por motivos fúteis ou por “ter ouvido falar”, não
contribui em nada. A desinformação não traz benefícios ou resultados positivos para ninguém.

Para nos ajudar a fazer melhor e nos dar as condições mínimas de trabalho só
há uma forma: fique sócio! Essa é uma demonstração de ciência e consciência
da necessidade do Sindicato e de que “se não está do jeito que eu queria” com
o Sindicato, pior estaria ou ficará sem o sindicato, pode acreditar!
Nossa Diretoria acaba de ser reeleita com mais de 96% dos votos válidos
dos mais de 1.200 associados e associadas.
Temos a confiança de que nossa categoria vai dar resposta para mais esse
desafio que está posto para todos nós, categoria e Diretoria.

Lutar sempre é nosso papel.

Atenção! Perdas imediatas para Categoria Gráfica do ABC
Com o fim do Sindicato, como quer o governo de Jair Bolsonaro e parte do empresariado, além de você ficar sem
negociação para reposição salarial, veja aqui outras perdas de imediato que você terá!
Piso Salarial de R$ 1.566,40 passa para R$ 998,00 (salário mínimo);
PLR fica sem nenhuma garantia, ou melhor: acaba;
Vale-compra que está na convenção: acaba;
Horas Extras de 75%: acaba;
Adicional noturno passa de 30% pra 20%.Você perde o que lhe é pago acima desse percentual;
Auxilio creche de 30% do piso de R$ 1.566,40 passa para R$ 469,70 mensais até os 36 meses da criança;
As complementações de salário e 13° quando afastado pelo INSS: acabam;
As garantias para quem está prestes a se aposentar, ao portador de HIV, trabalhadores afastados pelo INSS,
gestantes, faltas remuneradas e o auxílio funeral: acaba tudo!
Outras garantias…
Aleitamento materno, tolerância de atraso, garantia de SETE meio-períodos por ano aos estudantes,
garantia de pagamento do Convênio Médico por até oito meses quando estiver afastado do trabalho e
todas as demais garantias de uma Convenção Coletiva: acabam.
Todos convênios com colégios, universidades, colônia de férias, odontologia e outros benefícios que o
Sindicato oferece: acabam todos!
Agora está em suas mãos decidir manter ou não o Sindicato, os diretos e conquistas que temos.
A Diretoria

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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