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GOVERNO LULA E DILMA DERAM SEGUIMENTO
AOS ATAQUES À PREVIDÊNCIA

TABELA FINANCEIRA
SALÁRIO MÍNIMO
INSALUBRIDADE
AUXÍLIO CREHE

R$ 937,00
R$ 178,00
R$ 52,70

TABELA DE IMPOSTO DE RENDA

A primeira reforma de Lula, em 2003, foi marcada pelas lutas dos
servidores públicos, que realizaram as primeiras mobilizações contra o
governo recém eleito. Lula prosseguiu com o desmonte do regime próprio
de previdência dos servidores públicos, dando sequência aos planos de
FHC.
Além disso, a reforma de Lula, que também contou com o apoio da CUT,
estabeleceu a taxação de inativos (aposentados e pensionistas), deﬁniu uma
idade mínima para a aposentadoria dos servidores públicos, o rebaixamento
dos valores das pensões e o ﬁm da integralidade e da paridade dos
vencimentos dos servidores com os salários dos colegas da ativa.
Tanto que vetou o ﬁm do fator previdenciário, aprovado na Câmara dos
Deputados, mantendo esse mecanismo perverso de rebaixamento do valor
das aposentadorias.
Já o governo Dilma seguiu nesta toada e criou o fator 85/95,
alternativamente ao fator previdenciário. E editou Medida Provisória,
aprovada na gestão Temer, o governo Temer não tem escondido que, entre
as prioridades do seu governo, o ajuste das contas públicas e as reformas da
previdência e trabalhista são pontos centrais. Tampouco tem escondido que
os ajustes vão recair, fundamentalmente, sobre as costas dos assalariados e
da população mais pobre desse país.
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A PEC 287/2016 PROPÕE AS SEGUINTES
ALTERAÇÕES NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA:
A u m e n t o d a i d a d e m ín i m a d e a p o s e n t a d o r i a p a r a 6 5
anos, t ant o para os hom ens quant o para as
m ulheres, ac abando c om a diferenç a de 5 anos em
favor das m ulheres.
O c álc ulo da aposent adoria será feit o sobre t odo o
t em po de c ont ribuiç ão e não m ais pela m édia dos
m aiores salários m ais rec ent es.
O t em po m ínim o de c ont ribuiç ão para
aposent adoria por idade passa de 15 para 25 anos.
A aposent adoria por invalidez deix a de ser int egral e

médicos:
e

também levará em
conta o tempo de
c o n t r i b u i ç ã o (p a s s a a
s e r p r o p o r c i o n a l ).
A pensão por m ort e
deix a de ser int egral e
passa a ser equivalent e
a um a c ot a fam iliar de
50% ac resc ida de c ot as
individual de 10% por
dependente, até o
lim it e de 100% e se
desvinc ula do salário
m ín i m o , p o d e n d o s e r
m enor.

R$ 13,90
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SOM AO VIVO • COMIDAS • BEBIDAS
DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS

QUADRANGULAR DE

FUTEBOL

TORNEIO DE

DOMINÓ

VENHA E TRAGA SUA FAMÍLIA

28

LOCAL:
Final da Avenida Iguatemi
depois do Haras a primeira a esquerda

sede social dos gráﬁcos.

Anos

Bairro Mangabeira
INFORMAÇõES:

Fa ze ndo a hist ória !

CONVITE

98864.7154

a partir das:

Convidamos V. SA. Para participar das festividades em homenagem ao dia do
gráﬁco, com um grande dia de laser no próximo dia 12 de fevereiro de 2017, a
partir das 09:00hs. Na Sede Social dos Gráﬁcos no ﬁnal da Avenida Iguatemi
(ALTO DO ROSÁRIO)
PROGRAMAÇÃO:
QUADRANGULAR DE FUTEBOL- TORNEIO DE DOMINÓ - SOM AO
VIVO, COMIDAS, BEBIDAS E OUTROS - DIVERSÃO PARA AS
CRIANÇAS.
CONTATO: (075) 3623-9336 – 98864-7154 – 98227-1205

(75) 3623.9336 / 98864.7154
98227.1205

7 DE FEVEREIRO DE 2017
94 ANOS DO DIA NACIONAL DOS
TRABALHADORES GRÁFICOS
‘‘A origem desse dia é muito singela, mas de um poder
simbólico impressionante: é uma homenagem à mais longa
greve da categoria, realizada no ano de 1923, em São Paulo...’’
Por Eliana Lacerda – presidente da FNTIG
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7
DE
FEVEREIRO
DE
2017
94 ANOS DO DIA NACIONAL DOS TRABALHADORES GRÁFICOS
A origem desse dia é muito singela, mas de um
poder simbólico impressionante: é uma homenagem à
mais longa greve da categoria, realizada no ano de
1923, em São Paulo – primeiro centro industrial a se
desenvolver no Brasil à custa de muita exploração à
jovem classe trabalhadora urbana. Vindos de uma
cultura camponesa, expulsos de suas terras pelos
latifundiários ou movidos pelo sonho de vida melhor,
esses trabalhadores enfrentaram muitas diﬁculdades,
mas ﬁzeram jus aos desaﬁos da cidade e deixaram um
legado de dedicação, superação e coragem a todos os
brasileiros e brasileiras.
Além das conquistas, a greve que durou 42 dias,
sedimentou os dirigentes gráﬁcos como líderes do
movimento político e sindical que surgia com muita
força. Dentre os ganhos maiores citamos: 1) O
reconhecimento da União dos Trabalhadores Gráﬁcos
- UTG, como representante legítima da categoria.
Conquista que reﬂetiu em todo o país, estimulando a
criação de várias associações de trabalhadores, que
iniciaram sua luta pelo reconhecimento de seus

sindicatos; 2) O estabelecimento do 7 de fevereiro
como Dia Nacional do Trabalhador Gráﬁco. A
importância de termos um dia da nossa categoria é
simbólica e também prática: Simbólica no resgate da
tradição de luta dos gráﬁcos que se eterniza no trabalho
de todos os sindicatos de gráﬁcos do Brasil, ao
trazerem para a memória dos gráﬁcos atuais a força da
nossa história. É muito lindo veriﬁcar que, mesmo sem
uma UNIÃO ideal para lutas cotidianas, no 7 de
fevereiro assistimos uma movimentação nacional,
onde cada sindicato se esforça para manter viva nossa
história. É prática porque uma parcela grande dos
sindicatos conseguem ir além de simples
comemorações, avançando para o contexto político e
sindical, que nos desaﬁa todos os dias. Prova maior de
resistência são os sindicatos que não cedem à pressão
patronal, que sistematicamente quer tirar o caráter
político desse dia e, é claro, querem acabar com as
cláusulas das convenções que garantem o dia como
repouso remunerado.

NESSE 7 DE FEVEREIRO DE 2017, TEMOS DE RESGATAR O VALOR DA UNIÃO DOS GRÁFICOS

Todas as conquistas que iniciamos em 1923
estão ameaçadas. O governo Temer está junto com os
patrões e já estabeleceram acordos com o poder
judiciário, legislativo, senadores, deputados, patrões,
empreiteiros, TODOS estão unidos para a grande
façanha de tirar os direitos de quem mais precisa
deles. A classe que padece com a carestia (comida,
aluguel, transporte, impostos altíssimos), com a
violência crescente nos meios urbanos, com os
péssimos exemplos praticados pelos dirigentes do
país e exibidos como demonstração de poder pela
mídia, com velhas e novas formas de preconceitos e
discriminação, é a mesma que tem a responsabilidade
de reverter tudo isso. Nenhuma outra classe fará o que
nos cabe fazer.

Aos dirigentes sindicais cabe mais uma vez a tarefa de
buscar aliados, reﬂetirem nos exemplos do passado e
atuar para UNIR DE VERDADE os trabalhadores e
trabalhadoras desse país.
Os dirigentes da Federação Nacional dos
Trabalhadores Gráﬁcos – FNTIG, acreditam que
somente unidos poderemos construir um futuro
melhor para nossa categoria e para toda a classe
trabalhadora. Por isso estamos redeﬁnindo nossa rota
política e sindical, juntamente com os sindicatos
ﬁliados e outros que se disponham a trabalhar juntos. É
hora de muita humildade, coragem e disposição para o
diálogo, além da necessária vontade de lutar e vencer
as adversidades. JUNTOS SOMOS MAIS!

O INÍCIO DAS LUTAS DAS MULHERES
No dia 8 de março de cada ano é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Nesta data, é
lembrada a história e o signiﬁcado de lutas femininas, conquistas, participação política e o
papel da mulher. O resultado de uma série de fatos, lutas, comemorações e reivindicações por
melhores condições de trabalho, direitos políticos e sociais. No dia 8 de março de 1857,
trabalhadoras de uma indústria têxtil de Nova Iorque ﬁzeram greve por condições melhores e
igualdades de direitos trabalhistas. O movimento foi reprimido com violência pela polícia. Em
8 de março de 1908, trabalhadoras do comércio de Nova Iorque, ﬁzeram uma manifestação
para exigir o voto feminino e ﬁm do trabalho infantil. Este movimento também foi reprimido pela polícia. No dia 25 de março de 1911, cerca
de 145 trabalhadores (maioria mulheres) morreram queimados num incêndio numa fábrica de tecidos por reivindicações de condições
precárias de segurança. Como reação, o fato trágico provocou várias mudanças nas leis trabalhistas. Portanto mulheres venham pra luta.
Seja sócia e participe do seu sindicato.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE FEIRA DE SANTANA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, na forma estatuária o SITIGRAF, convoca todos trabalhadores nas Indústrias
Gráﬁcas em geral e aﬁns, estabelecidos na cidade de Feira de Santana, base territorial deste sindicato
associado ou não, para Assembleia Geral Extraordinária de Trabalhadores a realizar-se às 12:30 horas, do
dia 11 de março de 2017 em primeira convocação ou 30 minutos após, em segunda e última convocação.
Rua J. J. Seabra, 153 sala 201 – 2º andar, centro Feira de Santana-Ba, a Assembleia será realizada,
respectivamente, para o ﬁm de deliberar sobre a seguinte ordem do dia.
a) Discussão da pauta de reivindicações a ser encaminhada ao setor patronal para renovação da Convenção
Coletiva de Trabalho para o período de 2017/2018;
b) Outorga de poderes a diretoria desta entidade, para empreender as negociações necessárias, celebrar
Convenção Coletiva de Trabalho, Instaurar Dissídio, ﬁrmar Acordo judicial ou ainda, conferir poderes ao
SITIGRAF para esse ﬁm;
c) Autorizar o exercício do direito de greve na forma da lei 7.783/89, em caso de malogro das negociações;
d) Discutir a instituição de Contribuição Assistencial e Contribuição Confederativa em favor desta
entidade e das entidades de grau superior, conforme deliberação determinada pela Assembleia, a ser
descontada em folha de pagamento de todos os Trabalhadores da categoria, sejam associados ou não;
e) Transformar a Assembleia permanente, marcando sessões sem necessidade de novos editais.
Feira de Santana, 10 de fevereiro de 2017.
Antônio de Araújo Freitas
Presidente

FALECIMENTOS
A vida que nós vivemos no dia a dia, tem nos
proporcionado, cada surpresa, pessoas que
nós gostamos, companheiros de lutas se
foram para junto do pai eterno mas
deixaram seus legados nesta terra, é com
justa homenagem neste pequeno espaço que
desejamos aos nossos colegas, companheiros
que os mesmos tenham um descanso eterno
junto ao pai celestial.

Setembro – José Carlos
Outubro – Valfredo / Jorge
Amorim
Novembro – Wilson Portugal
(Wilson Graﬁca)
Dezembro – Solon Arapiraca
Janeiro / 2017 – Elias

