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FORTALECER O SINDICATO É 
PROTEGER O TRABALHADOR!

JUNTOS SOMOS FORTES!
Os ataques do governo golpista de Michel Temer não param. Todos os dias 

os trabalhadores brasileiros sofrem alguma ameaça de retirada de direitos. 
Parte desse projeto neoliberal é destruir as entidades sindicais e movi-

mentos sociais, deixando os trabalhadores vulneráveis e enfraquecidos diante 
aos patrões e empresários que comandam o país.

Um dos recentes golpes que atacou diretamente a resistência e a luta dos 
trabalhadores, foi a Reforma Trabalhista, em vigor desde novembro de 2017.



IMPOSTO SINDICAL É 
INDISPENSÁVEL PARA 

A MOBILIZAÇÃO, 
ORGANIZAÇÃO E 

LUTA DOS 
 ECETISTAS

O imposto sindical, é 
uma alternativa aos 
ataques do governo, 

que tenta a todo 
momento, desqualificar 

e enfraquecer a luta 
dos trabalhadores.

O próximo passo para 
adesão ao imposto 

sindical é a entrega do 
documento de aceite 
pelos trabalhadores.
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Um dos princi-
pais objetivos 
da Reforma 

Trabalhista é a retirada 
de direitos históricos, o 
enfraquecimento do mo-
vimento sindical, além 
da exploração irrestrita 
e do desamparo legal aos 
trabalhadores.

Pensada e articulada 
para defender o patrão e 
enriquecendo os empre-
sários, a reforma trouxe 
também, um duro golpe 
para o sustento do movi-

Quem defende a não contribuição
do imposto sindical, está do lado

dos patrões e dos ricos!
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Fortalecer o sindicato para lutar contra a
tirania dos patrões e do governo!

É com esse objeti-

vo que traçamos 

todas as nossas 

ações e lutas. Pensando em 

como pegar o pouco de estru-

tura que temos e enfrentar as 

mudanças e ataques em defe-

sa de muitos. A categoria pre-

cisa entender que, a adesão 

ao imposto sindical, cumpre 

um papel muito importante 

no cenário político do país. 

É com essa contribuição que 

podermos arcar com as cus-

tas de advogados, assem-

bleias, paralisações, entre 

outras ações de apoio à cate-

goria, que desempenhamos 

com transparência e honesti-

dades há quase duas décadas. 

Não vamos permitir que esse 

governo, a mando de grandes 

empresários, nos desarticule 

em nossa jornada de luta. Te-

“        Manter o movimento sindical 
é manter a ÚNICA forma  
de resistência e luta pelo 
respeito ao emprego, pela 
preservação do patrimônio 
público e pela soberania

        do Brasil.

mos certeza da sabedoria da 

categoria ecetista, que nunca 

se omitiu e nem mediu es-

forços para somar nas bata-

lhas por direitos e igualdade. 

Contamos com vocês!

mento sindical, acaban-
do com a contribuição 
obrigatória. Precisamos 
entender que, manter o 
sindicato firme em um 
momento tão cruel para 
os trabalhadores, é fun-
damental. É o movimen-
to sindical que vai or-
ganizar e estruturar as 
lutas e as ações em de-
fesa das categorias. É o 
jurídico do sindicato que 
vai recorrer legalmente 
às arbitrariedades e de-
fender o trabalhador.

A S S O C I E - S E !

J U N T O S  S O M O S  F O R T E S !


