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Com importante papel na estrutura
do Sindicato, o Departamento Jurídico
do Sindigráficos alterou seu quadro de
plantões para estar mais acessível aos
associados e, com isso, ampliar o tem-
po de alerta e fiscalização do cumpri-
mento de acordos coletivos e da lei.

Sendo o principal setor técnico da
entidade na defesa dos direitos e inte-
resses dos trabalhadores, o Departa-
mento Jurídico do Sindicato conta com
equipe formada por três advogados
renomados e especialistas em causas
trabalhistas. O setor, que atende os grá-
ficos em todas as subsedes do Sindi-
cato, oferece consultoria e abertura de
ações trabalhistas gratuitamente. Além
deste papel, os advogados também
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E X P E D I E N T E

Na luta pelos di-
reitos dos trabalha-
dores nos deparamos
com a necessidade
de se verem respeita-
dos e resguardados

os direitos do cidadão. Não há um sem
o outro!

Nesta eleição vimos o quanto, ainda,
estes direitos são tênues, frágeis, e, por
isso, precisam, minunciosamente serem
alicerçados e resguardados, dia a dia.

A vitória de Dilma Rousseff - primei-
ra mulher eleita à Presidência - nos evi-
denciou que os milhões de brasileiros es-
tão atentos a estas questões e que o voto a
favor de um projeto de Brasil com olhos
para os trabalhadores e voltado para o cres-
cimento é o único caminho para a igual-
dade, a partir da participação do coletivo
na escrita contínua da nossa história.

Provamos que é possível acreditar em
transformações, pois elas acontecem. A
defesa de um quadro mais justo para to-
dos sempre foi a pauta dos trabalhadores
e é imprescindível que acreditemos que,
da mesma maneira que se deu na elei-
ção, no voluntariado pela democracia, o
trabalho do coletivo nos processos de luta
é que fazem os ideais transformarem-se
em realidade. Será desta maneira que fa-
remos dos nossos direitos não apenas rei-
vindicações, mas diretrizes concretas e
protegidas pela lei.

João Lopes
Diretor

prestam consultorias em outras áreas
de interesse do trabalhador, cuidando
para que todos os associados sejam
munidos de informações sobre os as-
pectos legais da sociedade e do do seu
cotidiano.

Questões como hora extra, insalu-
bridade, periculosidade, remuneração
e perseguições, por exemplo, são al-
guns dos temas tratados pelo setor. A
expectativa, com a ampliação do ser-
viço, é a de que o gráfico possa, cada
vez mais, se beneficiar com os servi-
ços oferecidos e pelos direitos con-
quistados pelos trabalhadores através
do Sindigráficos. Veja, abaixo, o novo
quadro de atendimento do Departa-
mento Jurídico.

Plantões do Departamento Jurídico

Sede - Telefone: 3699-1555

Dias: de segunda a quinta-feira
Horários: das 9h às 12h / segundas e quartas-feiras (Dr. Coelho)
das 9h às 12h / terça-feira, das 16h às 18h / quinta-feira (Dr. Aquiles)
Endereço: Rua Firmo de Oliveira, 97, Centro, Barueri

Subsede Osasco - Telefone: 3685-1766

Dias: segundas e sextas-feiras
Horários: das 9h as 12h (Dr. Edson)
Endereço: Avenida Olavo Bilac, 52, Km 18, Osasco

Subsede Taboão da Serra - Telefone: 4771-1232

Dias: todas as quartas-feira, nas 2ª e 4ª semanas do mês
Horários: das 9h as 12h (Dr. Aquiles)
Endereço: R. Adolfino Arruda Castanha, 148, Jd. Bom Tempo, Taboão da Serra



Sem acordo, rodada de negociação da
Campanha Salarial revela má vontade de patrões
A última rodada de negoci-

ação da categoria com os pa-
trões do Sindigraf, na quinta-
feira, 4, no prédio da Federa-
ção das Indústrias do Estado de
São Paulo (FIESP), que contou
com a participação do Sindica-
to dos Gráficos de Barueri,
Osasco e Região, terminou sem
nenhum acordo.

Nossa Campanha Salarial
Unificada, capitaneada pela
Federação dos Gráficos do Es-
tado de São Paulo (FTIGESP),
recebeu um duro golpe do Sin-
dicato patronal na ocasião. A
mensagem foi clara: para o
Sindigraf, os lucros conquistados pelo
setor e apontados pelas pesquisas não
precisam ser melhor distribuídos. Mas
a luta continua e, com mobilização e
pressão, haveremos de quebrar a resis-
tência dos patrões!

A proposta de reajuste apresentada ao

C A M P A N H A  S A L A R I A L

final da reunião foi de apenas 6,4%, de-
pois do Sindigraf abrir as negociações
na mesa com o índice ridículo de 6%. A
postura adotada pelos patrões reflete des-
respeito pelo trabalhador, já que a pro-
posta vai contra o salto econômico bra-
sileiro e aos reajustes e aumentos reais

conseguidos por outras catego-
rias. “Ficou mais do que claro
que não há interesse em uma
negociação, que a proposta do
Sindigraf é a manutenção dos
lucros através do árduo traba-
lho da categoria. Apesar da fal-
ta de resultados desta rodada,
continuaremos lutando e
estamos mobilizados para qual-
quer ação que se faça necessá-
ria na nossa luta”, disse Joa-
quim Oliveira, presidente do
Sindigráficos.

Além dos baixos índices
apresentados, não houve qual-
quer avanço nas discussões de

outras cláusulas econômicas e sociais
que constam da pauta de reivindicação,
como as direcionadas à isonomia salari-
al e em defesa da mulher.

A próxima reunião de negociação da
categoria acontecerá na quinta-feira, 18,
no prédio da FIESP, em São Paulo.

Sindicato prepara programação especial para
Festa de Confraternização dos Gráficos

Está chegando o fim do ano e, como não poderia deixar de
acontecer, o Sindicato preparou, para a diversão de todos os asso-
ciados, a tradicional Festa de Confraternização dos Gráficos, que
acontecerá no domingo, 28, a partir das 10h30, no Centro de Eventos
Pedro Bortolosso, em Osasco.

Como de costume, a festa tem o propósito de promover o reen-
contro de amigos e filiados e a comemoração das conquistas da
classe trabalhadora. Com a mudança da diretoria do Sindicato e das
diretrizes da casa, os associados poderão curtir, gratuitamente, a nova
programação especialmente elaborada para eles. A festa terá comes
e bebes, espaço de lazer e brinquedoteca para a garotada.

Para participar, basta a apresentação do convite da festa e da
carteirinha de associado do Sindicato. Caso você ainda não tenha
recebido sua carteirinha de sócio entre em contato com Patrícia no
Sindicato. O Centro de Eventos Pedro Bortolosso fica na avenida
Visconde de Nova Granada, 513, Jardim Alvorada, Osasco.

Joaquim Oliveira conversa com Leonardo Del Roy,
presidente da FTIGESP, durante negociação na FIESP



Semifinal do Campeonato de Futebol Society
é marcada por disputa acirrada entre equipes

Sob o sol quente deste domingo, 7, os quatro semifinalistas
do 16º Campeonato de Futebol Society dos Gráficos de Barueri,
Osasco e Região suaram suas camisas pela melhor colocação no
placar, no campo dos Metalúrgicos de Osasco.

O campeonato, que teve início no dia 12 de setembro, contou
com a participação de 32 times na fase classificatória desta edi-
ção. Mas somente as equipes Brogotá, Brasilgráfica (B), ABN
(A) e Fingerprint (A) passaram pelas eliminatórias, marcando
seu nome na história do Sindicato ao chegarem à semifinal.

O primeiro jogo, entre os times ABN (A) e Fingerprint (A)
foi mais do que disputado. A briga entre as equipes mudou a
cada lance rumo ao gol. Apesar da batalha até os últimos minu-

tos do embate, a ABN (A) venceu a partida com um ponto de
vantagem, fechando o placar a seu favor em 5 X 4.

No jogo seguinte, os aplicados atletas da Brogotá não acha-
ram seu melhor jogo e foram presa fácil para a Brasilgráfica,
que passou pelos rubros-negros com o placar de 5 X 0.

Com os resultados, já estão definidas as equipes e os jogos da
final do Campeonato. No próximo dia 21, os jogadores se en-
frentam pela última vez. ABN (A) jogará contra Brasilgráfica
(B), pela decisão do Campeonato. Brogotá e Fingerprint se en-
frentarão na disputa pela 3ª e 4ª posições. Todas os times na
final serão premiados com troféus e o 1º e o 2º lugar receberão
uniforme completo, para toda equipe.


