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Parabéns a todos os gráficos pela con-
quista de 9% de reajuste salarial, a ga-
rantia da participação nos Lucros e Re-
sultados e a renovação, por mais dois
anos, das demais cláusulas de nossa
Convenção Coletiva. Conseguimos,
após muita pressão, dobrar os patrões
que acintosamente tentaram impor uma
proposta vergonhosa de 6,96% de rea-
juste para a categoria mas que imedia-
tamente foi rejeitada pela bancada dos
trabalhadores. E não foi só isso, por se-
manas seguidas o patronato quis impor
propostas absurdas como: implantação
de Banco de Horas com compensação
a critério da empresa, redução de Ho-
ras Extra de 65% para
50%, criação de um
terceiro piso para os
trabalhos manuais, en-
tre outras propostas

totalmente retrógradas para o
trabalhador gráfico. No entan-
to, sob constante ameaça de
greve, o patronato tremeu nas
bases e começou a ceder. Nos-
sa categoria jogou na caçapa
cada item sugerido pelos pa-
trões. Parabéns a todos os trabalhadores

Serão reajustados a
partir de 1° de novembro
de 2010, os salários limi-
tados até R$ 8.459,40,
quando serão aplicados o
reajuste de 9% . Para os
salários superiores acima
serão adicionados o valor
de fixo de R$ 761,35.

Fique de olho no seu
holerith!

que no momento certo mostraram sua
força e disposição para guer-
rear se for preciso.

Agora companheiros,
vamos comemorar nossa vi-
tória!

Atenção:

Prolgráfica A é a campeã 2011

do Campeonato de Futebol

Society dos gráficos

Assembleia
da Campanha

Salarial em
que a

categoria
aprovou a

pauta 2011

Nosso presidente, Joaquim, entrega
taça para o time campeão.
Mais imagens na página 3.

informativo.p65 29/11/2011, 10:351



E D I T O R I A L

Álvaro Ferreira  da
Costa (Já Morreu)

Vice-presidente do
Sindigráficos

E que venha o
próximo desafio

Saldo positivo. É com esta sensa-
ção que chegamos ao final do ano ao
analisar nossos trabalhos. Mas,  mes-
mo enfrentando muita resistência dos
patrões, persistimos e conquistamos
um reajuste significativo para o tra-
balhador gráfico, de 9% de reajuste.
Preservamos nossas principais cláu-
sulas da convenção coletiva e não per-
mitimos que nenhum direito fosse ar-
rancado do trabalhador. E mais, não
paramos por aí. Estamos empenhados
no acordo coletivo direto com as em-
presas para conseguir melhores bene-
fícios aos trabalhadores da região.

Neste ano também realizamos
ações importantes no chão de fábri-
ca, negociando com as empresas a
favor do gráfico, como vocês irão
verificar na matéria ao lado. Traba-
lhamos nas mais diversas frentes para
ampliar nossa atuação e fortalecer
trabalhos para a categoria. Partici-
pamos da luta pela Agenda Unitária
da Classe Trabalhadora e também es-
tivemos em Brasília, lutando pelas 40
horas semanais. Participamos da Con-
ferência Unigráficos na França, que
debateu a importância da evolução e
do fortalecimento dos sindicatos grá-
ficos na busca de resultados positivos
para o trabalhador. Estas foram al-
gumas de muitas de nossas ações, as
quais pretendemos ampliar cada vez
mais, junto com você,  trabalhador
gráfico.

Desejamos a todos Boas Festas e
um Ano Novo re-
pleto de conquistas.

Prol Gráfica cedeu à pressão do
sindicato que com o apoio dos tra-
balhadores, conquistou o direito de
que os gráficos desta empresa tra-
balhem aos sábados alterna-
damente. Outra conquista do sin-
dicato junto a esta empresa foi o
fim da mão de obra terceirizada.
Diante da pressão do nosso sindi-
cato, a Prol Gráfica acabou com a
presença da cooperativa e se com-
prometeu a contratar empregados.
E mais, nosso sindicato conseguiu
que a empresa acabasse com o
calor excessivo no interior das fá-
bricas. Os trabalhadores contam
agora com muito mais conforto
para trabalhar.

Finger Print atendeu as reivindi-
cações do sindicato junto com os
funcionários e concordou com o
trabalho em sábados alternados,
oferecendo assim mais qualidade
de vida ao trabalhador.

Donneley Gráfica – extinguiu a
terceirizada FELC e admitiu novos
empregados graças a denúncia do
nosso Sindicato sobre os tempo-
rários e as terceirizações irregula-
res (informativo de março/11). Tam-
bém na Donneley Gráfica foi reali-

RETROSPECTIVA
Neste ano nosso sindicato mais uma vez mostrou sua atuação no chão de

fábrica , levantando questões com os trabalhadores e buscando soluções junto
ao setor patronal. Confira algumas das negociações realizadas em 2011:

De acordo com nossa convenção 2011/2012, as
horas extras serão remuneradas a razão de: 65%
de acréscimo em relação à hora normal, para as
prestadas de segunda-feira a sábado e 100%  de
acréscimo em relação à hora normal trabalhada nos
descansos semanais remunerados e feriados, res-
salvado o caso de pessoal que obedece escalas de
revezamento, independente do pagamento do des-
canso semanal remunerado ou feriado.

Trabalhou depois do horário?
Então se ligue!

zada assembleia com a participa-
ção do sindicato para a votação
sobre o trabalho em sábados alter-
nados. O acordo será implantado
a partir de janeiro.

Margraf - Atendeu a solicitação do
sindicato junto com os trabalhado-
res e concedeu plano de saúde aos
companheiros. Na mesma negoci-
ação a empresa se comprometeu
a não usar mais o artifício de de-
missão arbitrária, além de outros
benefícios concedidos.

Plural Gráfica - A empresa, após
várias negociações, fe-
chou acordo para que
os trabalhadores te-
nham direito a
folgar men-
s a l m e n t e
aos sába-
dos.

Oberthur Card Systems – O sin-
dicato cobrou o fornecimento de
Cesta Básica para os trabalhado-
res. A empresa também se com-
prometeu a providenciar o cartão
Visa-Vale a partir do mês de no-
vembro.
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No XVII Campeonato de Futebol Society, quem
levantou o troféu de campeão foi o time da
Prolgráfica A, que fez uma excelente participa-
ção durante os jogos. Por 3 gols a 1, a equipe
desbancou a Fingerprint A que ficou com o hon-
roso 2º lugar. Já o 3º lugar ficou com a Gonçal-
ves B, que venceu nos pênaltis por 5 x 4 contra
a Plural A.

 No jogo que antecedeu o Campeonato, foi
realizado um amistoso de futsal feminino, no qual
a Brasil Gráfica foi a vencedora, marcando 3 x 1
em cima da Valid. O talento e a participação das
meninas contribuiram para que o campeonato
2011 ficasse ainda mais bonito.

XVII  CA M P E O N ATO  DE  FU T E B O L  SO C I E T Y

Valeu a garra! Equipe da Prolgráfica A

levanta o caneco de 2011

Neste ano também foram premiados: o artilheiro do campeo-
nato, Marcos Alves da Silva (Metroprint), melhor goleiro, José
Carlos Lima dos Santos e melhor disciplina de equipe para a
Diskpar. Parabéns a todos os participantes!

Prolgráfica A

Fingerprint A

Gonçalves B

Plural A

Brasil
Gráfica

Valid
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ACONTECEU

Informativo Sindigráficos: Publicação do Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias Gráficas, da Comunicação

e nos Serviços Gráficos de Barueri, Osasco e região

Barueri - R. Firmo de Oliveira, 97 - Centro
Tel: 3699-1555

Taboão da Serra - R. Adolfino A. Castanho, 148
Jd. Bom Tempo - Tel: 4771-1232

Osasco - Av. Olavo Bilac, 52 - Km 18 - Tel: 3685-1766

E-mail: sindigraficos@uol.com.br

Criação e Edição: Nova Onda Comunicação
Tel: (11) 3654-4172 / novaonda@novaon.com.br

E X P E D I E N T E

A Festa de Confraternização dos Gráficos 2011,
realizada na Expo Oeste em Carapicuíba no dia 15
de novembro foi um verdadeiro sucesso. Nossa ca-
tegoria se reuniu para comemorar mais um ano de
muito trabalho e amizade entre os gráficos. Os traba-
lhadores e suas famílias curtiram música ao vivo e
dançaram ao som da banda Miami, que tocava ani-
mada e agitava a galera. E tudo isso com bebidas e
churrasco à vontade. Nossa festa contou ainda com
a presença de lideranças de outras categorias que
foram deixar seu abraço aos gráficos da nossa re-
gião. Durante o evento, nosso vice-presidente, Alva-
ro (Já Morreu), destacou os avanços ao longo do
mandato e falou sobre a evolução na realização das
festas . “Antes de assumirmos as festas eram cobra-
das dos trabalhadores. Achavamos isso um absurdo

e prometemos que
esta prática iria aca-
bar. Cumprimos a pro-
messa e hoje o traba-
lhador curte a festa
sem desembolsar
nada. Esta é mais
uma conquista de nos-
sa diretoria para o tra-
balhador gráfico”, res-
saltou Álvaro.

Nossa festa de
confraternização

foi SHOW!

Apresentação da Banda
Miami agitou a festa

As criançam se
divertiram com

brinquedos, cachorro-
quente e refrigerante.

Durante a festa a
diretoria destacou
importantes ações do
sindicato.

Nem mesmo a chuva ofuscou a Festa dos Gráficos

Sede Barueri:
Rua Firmo de Oliveira, 97 – Centro – Tel. 3699-1555

Segunda à sexta-feira:
manhã: das 8h às 11h30
tarde: das 14h às 17h30

Subsede Osasco:
Av. Olavo Bilac, 52 – Km 18 – Quintaúna
Tel. 3685-1766 – Fax. 3682-4467

Segundas à sextas-feiras:
manhã: das 8h às 11h30

Seu melhor sorriso está aqui!
Nosso sindicato, sempre focado no melhor atendimento aos gráficos, oferece serviço odontológico de qualidade aos
associados. Cuide de sua saúde bucal com os melhores especialistas da área. Ligue e agende sua consulta.

Segundas e Terças-feiras: Tarde: das 14h às 17h30

De quarta à sexta-feira
tarde: das 13h às 16h30

Subsede Taboão:
Adolfino Arruda Castanha, 148 – Jd. Bom Tempo
Taboão da Serra/SP – (11) 4771-1232

Terça-feira
manhã:das 8h às 11h30 / tarde: das 13h às 17h

Quinta-Feira
manhã: das 8h às 11h30 / tarde:   das 13h às 16h30
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