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FTIGESP NEWS // Presidentes de STIGs se juntam para enfrentar nova lei do trabalho
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Campanha salarial será unificada no estado para a garantia dos direitos
Embora falte quatro meses para a data de referência do reajuste salarial e a definição dos direitos coletivos dos 80 mil gráficos
paulistas, a classe corre sérios riscos diante da aplicação da nova lei do trabalho de Temer. Cientes disto, os presidentes de
todos os Sindicatos da classe no estado (STIGs), atendendo a convocação da Federação estadual da categoria (Ftigesp),
reuniram-se recentemente para adiantar a campanha salarial. O objetivo é ter mais tempo para organização da classe a fim de
que ela perceba as novas e maiores ameaças sobre os seus direitos coletivos, e, a depender da consciência de cada um, possa
resistir unificadamente.

Neste sentido, os presidentes dos STIGs decidiram manter a campanha de forma unificada da capital ao interior do estado. Ficarão
de fora só os STIGs Santos e ABC, pois nestas regiões existe outro sindicato patronal diferente do restando do território paulista.
Portanto, a campanha salarial vai reunir os gráficos da base de representação de 17 dos 19 STIGs do Estado de São Paulo. Os
dirigente ainda decidiram antecipar a pauta de reivindicação coletiva. Para isto, farão em cada região as assembleias com a
categoria até o dia 5 de agosto, sendo copiladas pela Ftigesp e entregue na sequência para o sindicato patronal dar logo uma
resposta.

Nos indicativos de pauta a serem discutidos com os trabalhadores, tem uma orientação que parte do princípio da
reivindicação pela manutenção de todos os direitos coletivos existentes na atual Convenção Coletiva do Trabalho dos
Gráficos, esta que já vence no próximo dia 31 de outubro. Focaram-se ainda na luta contra os retrocessos da nova lei do trabalho
sobre os referidos direitos. Para isso, há indicativos de pleitear cláusulas de barreiras a esta legislação, a exemplo de barrar o
banco de horas e os contratos de trabalho precários, como o serviço de modo intermitente, bem como manter a homologação
de rescisões contratuais no sindicato.

"A participação do trabalhador neste processo de proteção dos direitos é indispensável. Sem isso, a nova lei do trabalho
ameaçará a todos, seja quem acabou de entrar e recebe o piso salarial ou quem está no topo", alerta Leandro Rodrigues,
secretário-geral da Ftigesp. A entidade pede que os gráficos percebam todo risco que se aproxima e entre na luta. "É preciso que
a classe tenha a mesma disposição de luta e solidariedade demonstrada para com o greve dos caminhoneiros. O Brasil mudou
para pior. Portanto, chegou a hora dos gráficos lutarem para a preservação dos seus próprios direitos. E começa pela
Campanha Salarial", pontua Leonardo Del Roy, presidente desta Federação dos Gráficos Paulistas.

