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No dia 18/5
foi realizada
uma assem-
bleia que discu-
tiu e votou no-
vas estratégias
para o sindica-
to. Os temas
escolhidos re-
presentam mu-
danças positi-
vas para os as-
sociados. Um
deles é a venda
do imóvel em Taboão da Serra, ten-
do em vista que o número de traba-
lhadores atendidos nesta subsede di-
minuiu devido ao fechamento de em-
presas na região. Os gráficos deste
município terão a mesma qualidade
de atendimento nas demais
subsedes do Sindigráficos que tam-
bém credenciará  duas clínicas, uma
em Taboão e outra no Embu, para
melhor atendê-los, onde foi aprova-
da a venda da subsede em Taboão
da Serra.

Assembleia define mudanças
positivas para nosso Sindicato 

PARA MELHOR!

Nosso presidente, Joaquim de Oli-
veira (Quinzinho) comunicou seu
afastamento da presidência, a partir
de 7 de junho, em função do calen-
dário eleitoral, já que ele postula ser
indicado por seu partido a integrar a
chapa de candidatos à vereança em
Osasco, cidade na qual reside.
Quem assume o cargo é o nosso
vice-presidente, Álvaro Ferreira da
Costa, o “Já Morreu” (na foto).

Álvaro ressaltou a responsabilida-
de em assumir a presidência do
Sindigráficos durante a licença de
Joaquim. “É com muita honra que
aceito este desafio de assumir a pre-
sidência do sindicato. Estou confian-
te que com nossa diretoria consegui-
remos dar continuidade aos trabalhos
com a mesma qualidade e garra”,
concluiu Álvaro.

Novos

desafios

Trabalhadores
votam pela
aprovação da
pauta na
assembleia
conduzida pelo
então presidente
Joaquim
Oliveira

Álvaro
Ferreira da

Costa
(Já Morreu)
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Editorial: vamos
ficar atentos!

Subsede
Osasco
passa por
reformas

Nesta mesma assembleia foram
discutidos outros itens que darão
mais dinamismo e força ao Sindica-
to, mas necessitarão de assembleia
em separado por demandartem mu-
danças estatutárias.
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E D I T O R I A L

João Lopes
da Costa

Diretor

Precisamos
ficar atentos

É fato que a redução de juros que
vem ocorrendo em nosso país favore-
ceu a classe trabalhadora, aumentan-
do seu poder consumo. Apesar de ter
diminuído, as taxas ainda continuam
“selvagens” e precisam reduzir a pa-
tamares menores. Por outro lado,  o
este incentivo  refletiu na compra de
bens móveis e imóveis pela população.
Mas é preciso ter cautela, pois o ce-
nário mundial nos sinaliza uma crise
econômica instalada na Europa,
consequência da Bolha Imobiliária
que também atinge nossos vizinhos
como Argentina e Espanha.

Outro sinal de perigo é a taxa ne-
gativa no BRIC (Brasil, Rússia, Índia
e China que se destacam no cenário
mundial como países em desenvolvi-
mento)

Estando à crise logo ali, “rodean-
do nossa porta” faz-se necessário que
nossos governantes fiquem alertas,
protejam e conservem nossa econo-
mia saudável e em crescimento.

Esta nova fase brasileira de desen-
volvimento não pode vestir o manto
da soberba e ignorar os fatos que
acontecem ao redor. É necessário que
o país mantenha-se em alerta, para
que a população, sobretudo os traba-
lhadores,  não venham sofrer as
consequências. Afinal, a corda sem-
pre tende a arrebentar no lado dos
mais frágeis.

Sindigráficos participa da
III Festa do Trabalhador de Taboão

Abraço
a todos!

No dia 29/4, os trabalhadores de Taboão
da Serra enfrentaram o frio com muito âni-
mo para comemorar antecipadamente o Dia
do Trabalho. O evento promovido pelo Movi-
mento Sindical e a prefeitura foi realizado na
Praça Luiz Gonzaga em Taboão da Serra e
contou com a participação do nosso sindi-
cato. Durante o evento, o público curtiu shows
com o grupo de forró universitário Fala Man-
sa, Bruna Campos, músicos da Casa de
Violeiros do Brasil entre outros artistas lo-
cais.

Também foram sorteados diversos prê-
mios, entre eles um Fiat Uno 2012. Nossa
diretoria prestigiou o evento com a presença
do presidente, Joaquim de Oliveira
(Quinzinho dos Gráficos) e dos diretores:

Aurelino Pereira da Silva (Mineiro), Louren-
ço Inácio da Silva Neto e Joaquim A. de Ara-
újo (Braga).

Embora o clima fosse de comemoração,
muitos pontos da luta dos trabalhadores fo-
ram destacados pelos representantes do
Movimento Sindical com a Luta pelas 40
horas e melhores condições no trabalho. Ao
subir no palanque nosso presidente desta-
cou a importância da data. “Temos sim, muito
que comemorar, pois já tivemos muitas con-
quistas. Mas esta data também é momento
de reflexão, de um balanço de onde estamos
e onde queremos chegar. É importante lem-
brar que temos que continuar na luta para
melhorar nossas conquistas”, ressaltou
Quinzinho.

Nosso presidente e outros companheiros rodam a urna que premiou muitos participantes

Atendimento na Sede em Barueri
Rua Firmo de Oliveira, 97 – Centro – Tel. 3699-1555 / 4247-2913
3685-1627 - De segunda à sexta-feira: das 8 às 13h e das 14 às 17h30

Subsede Osasco
Av. Olavo Bilac, 52 – Km 18 – Quintaúna – Tel. 3685-1766 – Fax. 3682-4467
De segunda à sexta-feira: das 8h às 11h30 - Segundas e Terças: das 14h às 17h30
Quartas e sextas-feiras: das 13 às 16h30

Subsede Taboão
Rua Adolfino Arruda Castanha, 148 – Jd. Bom Tempo - Taboão da Serra – (11) 4771-1232
Terças-feiras: das 8 às 11h30 e das 13 às 17h
Quintas-feiras: das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30

   Nosso sindicato sempre focado no melhor atendi-
mento ao trabalhador, oferece serviço odontológico de
qualidade aos associados. Cuide de sua saúde bucal
com os melhores especialistas da área.
   Ligue agora mesmo e agende sua consulta.
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ACORDO NA BRASPOR

Atendida a nossa reivindicação!
Graças a atuação do nosso sindi-

cato, a Braspor irá eliminar a jorna-
da excessiva de seus trabalhadores
que cumpriam jornada de 12 horas
inclusive aos domingos. Na mesa re-
donda realizada em 23/5 na Gerên-
cia Regional de Trabalho de Osasco,
a empresa se comprometeu a aca-
bar com a jornada excessiva e con-
tratar cerca de 80 funcionários para

Com o fim da jornada excessiva,
a Braspor abriu novas vagas que
o Sindicato ajudará a preencher.
Encaminhe seu currículo para

nosso sindicato:
patriciastig@uol.com.br

E boa sorte a todos os candidatos!o setor de acabamento manual e
assim implantar o terceiro turno.

Vagas para
trabalhador gráfico
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Mais uma empresa na nossa região
No dia 14/5 o Sindigráficos realizou

assembleia na mais nova empresa da nos-
sa base, a Arvato, em Osasco. Estavam
presentes o vice-presidente Álvaro
Ferreira da Costa (Já Morreu) e o diretor
João Pacheco, acompanhados do advo-
gado dr. Rafael. Por unanimidade os tra-
balhadores aceitaram a proposta de se-
rem representados por nosso sindicato.

Desejamos boas vindas aos trabalha-
dores dessa empresa!

ARVATO

O Sindigraficos enviou duas car-
tas de pedidos de reuniões para a
empresa onde não obtivemos res-
posta para tratar de uma antiga rei-
vindicação de melhorias nas condi-
ções de trabalho. Em especial, con-
forme diversas outras empresas da
base já fazem, os companheiros
querem a mudança para os turnos
de sábados alternados, que garan-
tem mais qualidade vida aos gráfi-
cos.

No entanto, a empresa vem sis-
tematicamente ignorando todas as
tentativas de conversar.

Diante do impasse, o Sindicato
conclama todos os trabalhadores a
entrarem de fato nessa luta, com or-
ganização e mobilização dentro da
fábrica.

Os companheiros precisam par-
ticipar das reuniões na porta da fá-
brica, acompanhar os boletins, aju-
dar a pressionar a chefia e estarem
prontos para ir às últimas conse-
quencias se for necessário! Só
quem luta vence!

Brasilgráfica
sem conversa:

NA LUTA!

mobilização
nela!
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MULTIFORMAS

Conquistamos
novos pagamentos

para 31 companheiros
Mais um lote de paga-

mentos a ex-trabalhadores
da gráfica Multiformas foi
liberado no dia 9/5. Foram
autorizados pagamentos
para 31 funcionários que
foram demitidos da empre-
sa sem terem recebido os
direitos trabalhistas. A dire-
toria do sindicato, repre-
sentada pelo presidente,
Joaquim de Oliveira
(Quinzinho dos Gráficos) e
o vice-presidente, Álvaro
Ferreira da Costa (Já Mor-
reu) e o corpo jurídico do
sindicato, estiveram reuni-
dos para informar sobre a
decisão judicial e encami-
nhar os trabalhadores para
receberem os respectivos
pagamentos.

“Esta é um conquista
que nos chega após anos
de luta. Sabemos que os
trabalhadores estavam an-
siosos por este dia, que fi-
nalmente chegou graças

“Queremos parabenizar a todos por mais esta vitória, que não é só do sindicato,
mas principalmente de todo trabalhador que luta e acredita na justiça”,

ressaltou Álvaro (Já Morreu).

O governo decidiu que vai reduzir o Imposto
de Renda cobrado sobre a Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) que os trabalhado-
res recebem. O nível dessa redução, no entan-
to, ainda será discutido em reunião da presi-
dente Dilma Rousseff com representantes de
centrais sindicais.  A reunião que aconteceria
dia 8/5 foi adiada para 16/5. A campanha da
PLR sem IR foi lançada em 2011 por bancári-
os, metalúrgicos, químicos, petroleiros e
urbanitários.Os sindicatos apresentaram ao
governo proposta de isenção e redução da car-
ga tributária na PLR dos trabalhadores, já que
os acionistas das empresas não são tributados
nos dividendos recebidos com valores abaixo
de R$ 20 mil. Além da pressão junto ao gover-
no, os trabalhadores continuam mobilizados,
aguardando a  votação das emendas à Medida
Provisória 556 que isentam os assalariados da
cobrança do imposto de renda na PLR.

IR sobre a PLR
IMPOSTO DE RENDA
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ao empenho jurídico e a
credibilidade dos associa-
dos depositada no sindica-
to. Foi a soma de tudo isso
que resultou em vitória,
pois no caminho houveram
muitos alarmes falsos, que
só visavam dispersar a
união e a luta e agora to-
dos podem constatar e

FIQUE ATENTO!

Entenda o aviso
prévio proporcional

Quadro do tempo total de
aviso prévio em relação
ao tempo de trabalho

Tempo total de
aviso prévio

em dias

Um novo reposicionamento do Ministério

do Trabalho altera a aplicação do aviso prévio

proporcional ao tempo de serviço. Agora, tem

direito ao benefício, o empregado que tenha 1

ano e 1 dia de registro em carteira (antes da

mudança o direito era garantido para quem ti-

nha 2 anos de trabalho). Dessa forma, todos os

empregados terão no mínimo 30 dias de aviso

durante o primeiro ano de trabalho, somando a

cada ano mais três dias.

A mudança também serve de alerta para as

empresas, pois a demissão de empregado pró-

ximo ao dissídio coletivo resulta em multa.

33
36
39
42
45
48
51
54
57
69
90

Tempo de casa na data da
comunicação da dispensa

(ano/mês/dias)

11 meses e 1 dia
01 a10 meses e 25 dias
02 a10 meses e 22 dias
03 a10 meses e 19 dias
04 a 10 meses e 16 dias
05 a 10 meses e 13 dias
06 a 10 meses e 10 dias
07 a 10 meses e 7 dias
08 a 10 meses e 4 dias
09 a 10 meses e 1 dia
19 a 10 meses e 1 dia

usufruir dos resultados”,
destacou Joaquim de Oli-
veira.

Os trabalhadores rece-
beram alvará para paga-
mento no Banco e alguns
receberam cheques.

Esta é mais uma impor-
tante vitória do sindicato
para o trabalhador gráfico.
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E X P E D I E N T E

Visando oferecer mais co-

modidade para os associados,

nosso sindicato iniciou uma

ampla reforma na subsede

Osasco.

Neste momento, o

Sindigráficos quer, inclusive,

pedir desculpas pelos transtor-

nos aos companheios. Mas o

fato é que logo logo isso ter-

mina e os trabalhadores terão

acesso a um serviço muito

melhor!

O novo projeto irá transfor-

mar a estrutura atual para me-

lhor. A subsede ganhará mais

um consultório odontológicos

completamente equipado.

Além disso, também estão

Subsede Osasco passa por reformas

Atenção trabalhador: fique esperto com o banco
de horas irregular e procure seus direitos!

Nosso Sindicato está alertando os companheiros para uma prática que algumas em-
presas  estão tentando aplicar de maneira ilegal na nossa base. Trata-se do banco de
horas irregular, quando é feito sem a participação do Sindicato e sem acordo assinado
junto com a entidade.

Por isso, trabalhador, fique esperto. Se sua empresa faz listinha de banco de horas,
mas não houve reunião com o Sindicato e o tema não foi discutido e aprovado em
assembleia, o banco não tem valor algum! Procure o sindicato porque você pode inclusive
abrir um processo contra a empresa e receber todas as horas a mais como horas extras!

O Índice do Custo de Vida
- ICV, calculado pelo DIEESE
- Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos
Socio-econômicos, em abril,
apresentou taxa de 0,68%,
superior à de março (0,59%)
em 0,09 pontos percentuais
(pp.).  O grupo das Despesas
Pessoais (11,38%) foi o gran-
de responsável pela inflação
de abril; a alta deve-se ao
reajuste dos cigarros
(23,75%), o qual, sozinho,

ALERTA I

Cigarro também prejudica
o bolso do consumidor

agravou o cálculo do ICV em
0,38 pp.. Outro grupo que
pressionou a inflação foi o da
Alimentação (0,35%), com
pequena deflação nos produ-
tos in natura e semi-elabora-
dos (-0,11%), e alta nos
subgrupos dos bens da indús-
tria alimentícia (0,65%) e da
alimentação fora do domicílio
(0,85%).

Para saber mais acesse a
página do DIEESE:

www.dieese.org.br 

Segundo dados do Censo
2010 do IBGE, 135 mil morado-
res das cidades da região oeste,
acima de 10 anos, não têm car-
teira assinada. Atuando no merca-
do informal, essa fatia equivale a
20% do total geral de trabalhado-
res da região, também nessa fai-
xa etária, que soma 728 mil pes-
soas.

Osasco, que tem o maior mer-
cado de trabalho da região, lidera
o ranking da informalidade. São,
segundo o Censo, 45,6 mil pes-
soas atuando sem registro em

ALERTA II

Região Oeste tem 135 mil
trabalhadores sem carteira
assinada, segundo o IBGE

carteira. Nas demais cidades, o
índice de trabalho sem registro cai
bastante.

Outros 24,7 mil trabalhadores
vivem a mesma situação em Cara-
picuíba, enquanto em Barueri são
17,1 mil. Logo na sequência apa-
recem Cotia, com 16,4 mil infor-
mais, e Itapevi, com 14,7 mil.
Completam o quadro do merca-
do informal, na região, 7,9 mil tra-
balhadores de Jandira, 6,8 mil de
Santana de Parnaíba e 1,5 mil de
Pirapora do Bom Jesus. (Fonte: Di-
ário da Região)

previstas melhorias nos depar-

tamentos administrativos.

Este é mais um trabalho que

nosso sindicato realiza com o

objetivo de oferecer mais co-

modidade e qualidade em nos-

sos serviços para os associa-

dos.

Em breve, o quebra-quebra e toda essa poeira vai dar lugar
a uma nova estrutura para o associado do nosso Sindicato

que poderá contar com dois consultórios novos!
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