
Trabalhador e Trabalhadora: tome conta do que é seu!  

O que melhorou para você desde a mudança da lei 

trabalhista? A resposta é fácil: nada, muito pelo contrário, 

desemprego em alta e direitos perdidos. 

Em risco também esta seu reajuste salarial, cesta de 

alimentos, participação nos resultados, auxílio creche e toda a 

Convenção Coletiva. Tome conta do que ainda resta para sua 

proteção!  O Sindicato é seu maior bem, cuide dessa 

organização que já provou seu valor. 

O Sindicato de Taubaté, juntamente com a Federação dos 

Trabalhadores Gráficos e demais entidades gráficas do 

Estado, tem um legado de conquistas para a classe 

trabalhadora dos gráficos. 

Novamente estamos em início de Campanha Salarial, todos os procedimentos legais 

já foram realizados, a principal visualização da campanha é a Assembléia de 

Trabalhadores. Também é o momento mais tenso; logo depois são às reuniões com 

opatronal; porque é o momento que muitos trabalhadores comparecem ao seu 

Sindicato para protocolar seu “direito de oposição”.  

Um grande contrassenso por parte de muitos trabalhadores e trabalhadoras. Esse ano 

até polícia foi acionada por alguns trabalhadores; muita confusão, discussão, perda de 

tempo. O trabalhador chega no Sindicato disposto a “brigar” com Diretores Sindicais, 

discute, reclama, agridem, e depois sai orgulhoso de ter exercido seu direito de ser 

contra seu maior bem.  Quem fica mais orgulhoso e feliz é o patrão, que depois 

consulta o RH para saber quantos trabalhadores ele vai ter a “seu lado” para não 

cobrar mais benefícios. Sim, porque somente às conquistas do Sindicato ele vai 

receber. Temos um acompanhamento nas empresas e nenhuma concede mais 

benefícios que aquelas conquistadas pelo Sindicato. Como o Sindicato deve pensar de 

você trabalhador e trabalhadora? Que são aproveitadores? Isso fica para sua 

consciência decidir. 

No embate desse ano, como nos anos anteriores, o trabalhador e trabalhadora cita 

que até quer contribuir com o sindicato, condicionando essa participação assim: 

quando o sindicato tiver mais benefícios; se o sindicato reduzir o valor da contribuição;  

se o sindicato  conseguir plano de saúde;  se o sindicato melhorar o salário; se o 

sindicato etccc, ou seja, nunca vai acontecer essa participação porque NUNCA o 

trabalhador e trabalhadora estará satisfeito com oque o Sindicato conquistou até hoje! 

Devido a atitude do trabalhador alguns Sindicatos começam a mover ações na justiça 

para que somente quem contribua com a entidade tenha direito aos benefícios que a 

mesma conquista. É isso que o capital quer, que cada vez mais trabalhador e 

Sindicato briguem entre si, com isso o tempo é perdido e benefícios não se cobra. 

Cuide para que seu Sindicato fique forte, assim sendo o trabalhador e trabalhadora 

poderá não perder os benefícios que conquistamos à anos. 




