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No próximo mês vamos reiniciar 
nossos diálogos com o patronato 

nas negociações coletivas. 
Todos lembram que elas foram 
suspensas em 2020, devido à 
pandemia, com o compromisso 
de serem retomadas a partir de 

agosto de 2021.

Nossa grande expectativa, e 
preocupação, é em recuperar as perdas 

salarias desse período para repor, no mínimo, o poder de 
compra dos nossos salários.

Estamos vivendo inflação nas alturas, desemprego assustador 
e um desânimo que nos acompanha desde 2016, quando teve 
início o desmonte dos direitos e conquistas dos trabalhadores 
com as falsas promessas de geração de mais emprego e renda.

Desde o início dessa farsa, nosso Sindicato já alertava 
sobre essa grande enganação. A nova ordem, implantada 
pelo governo de Michel Temer e que teve continuidade 
com o atual presidente, tão ou mais perverso, só trouxe 
grandes perdas aos trabalhadores, favorecendo ainda mais a 
exploração do capital.

Muitos discordaram desse nosso alerta e acreditaram no 
canto da sereia de que seria melhor acabar com as entidades 
sindicais. Esqueceram que sem sindicatos fortes e bem 
estruturados, governo e empresários fazem o que querem, 
como vem acontecendo.

Disseram que era só tirar os sindicatos e os defensores da 
classe trabalhadora que acabaria a corrupção, que a vida 
do povo ia melhorar. Na verdade, o que acabou mesmo 
foram a esperança e o sonho de uma vida melhor para 
quem vive de trabalho.

Agosto está chegando, vamos às 
negociAções coletivAs!
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“Só unidos sairemos das 
negociações com um bom 

resultado para todos!”

As negociações
Vamos voltar às negociações desse ano com muita dificuldade. 
O Sindicato está sem condições estruturais básicas para fazer 
frente ao nosso poder de negociação e vai precisar muito do 
apoio, inclusive financeiro, dos trabalhadores gráficos.

Agora é o momento de muita consciência de classe mesmo! 
Precisamos estar juntos, firmes e chegarmos a um bom 
resultado nas negociações desse ano.

todos os trabalhadores precisam de 
reajuste de salário!
A Diretoria está empenhada em dar seu melhor nas 
negociações, mas o verdadeiro apoio precisa vir da categoria. 
Todos vão precisar dar uma contribuição financeira,  caso 
contrário o Sindicato desaparece e junto com ele desaparecem 
os diretos básicos conquistados a duras penas.

vamos à luta, vamos fazer juntos a diferença!

lUtAR seMPRe É nosso PAPel!
Francisco Carlos Campelo da Silva 
presidente
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Fale com a gente! Veja como é fácil:
DúviDAs, inFoRMAçÃo, sUgestões? 

cADAstRe-se e AcoMPAnHe tUDo PoR Meios eletRÔnicos:

correção das contas do Fgts:
cUiDADo com a promessa de dinheiro fácil!

Em épocas de crises de toda ordem - saúde, 
finanças, desemprego, política etc. - sempre 
aparecem uns espertalhões com promessas de 

grandes facilidades para ganhar dinheiro!

Muitas pessoas da categoria, inclusive associados, têm 
procurado o Sindicato querendo saber se abriremos 
ou não processo para correção das contas do FGTS, 
afinal deu na televisão, nas redes sociais, um advogado 
falou, um amigo já recebeu. História tem muita, mas só 
história.

entenda o que está acontecendo
A diretoria consultou o jurídico e especialistas da área 
para entender o que está acontecendo.

Muitos sindicatos, centrais sindicais, grupos de 
trabalhadores ou até mesmo trabalhador, de forma 
individual, entraram com ações na justiça por meio de 
escritórios de advocacia buscando essa correção do FGTS.

Até o momento, nenhuma dessas ações tiveram êxito 
nas duas primeiras instâncias da Justiça. E ao ir para 
o Supremo Tribunal Federal(STF) – terceira e última 
instância – os juízes decidiram estudar melhor o assunto, 
retirando esses processos da pauta e suspendendo todas 
as ações dessa natureza.

Não há previsão de nova data para o julgamento desse 
recurso no STF. Tudo está parado. Apesar disso, alguns 
escritórios de advocacia andam pegando dinheiro de 
reclamantes e fazendo ações com a promessa de que 
ganharão uma boa bolada.

Os trabalhadores da categoria gráfica do ABC 
conhecem muito bem o Sindicato e sabem que já 
teríamos entrado com processo se de fato houvesse 

essa possibilidade de recorrer à justiça para fazer 
essa correção das contas do FGTS.

Nosso Sindicato sempre se pautou pela verdade e 
continuará assim, sem criar falsas expectativas ou 
promessas. Mas estamos de olho e se de fato sair uma 
decisão favorável aos trabalhadores, tomaremos as 
ações necessárias para que nossa categoria também seja 
beneficiada. 

Muito cuidado! Pegar um extrato analítico na Caixa 
e fazer cálculos é muito simples, mas não podemos 
esquecer que é tudo hipotético, ou seja, só vale quando 
for julgado e se no julgamento o STF decidir pela 
correção.

Uma boa dica para quem ainda assim pretende se 
arriscar é fazer um acordo com o escritório de 
advocacia para pagar as custas e o serviço somente 
quando receber a correção.

Dessa forma, você só paga se recebe!


