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Choradeira do Patrão na Mesa de negoCiação

Foi realizada na última 
terça-feira, na ABIGRAF, 
entidade gráfica patronal, 
a segunda rodada de 
negociações da Cam-
panha Salarial 2012.

Nossos representantes 
do SINDIGRÁFICOS, 
junto com sindicatos de 
outras bases e Federação, 
ouviram dos negociadores 
do outro lado da mesa tudo 
aquilo que a patrãozada 
manda dizer em tempos 
de negociação: que as 
coisas não vão bem...que 
tá ruim pra todo mundo..
que a crise na Europa tá 
apertando....que a China 
tá quebrando as pernas 
deles . . .Enfim,  como 
sempre, eles apelaram 
para números pessimistas 
e duvidosos para oferecer 
uma merreca que nem 
vamos citar, em respeito 
à você, trabalhador.

Se não fossemos esco-
lados nessa ladaínha man-
jada, íamos fazer uma 
vaquinha para contribuir 
com patrão nessa hora de 
“sofrimento”.

Patronal veio com
números furados pra
justificar ganância!

Para cláusulas consi-
deradas “sociais”, o patrão 
sugere “deixar quieto” 
e para as econômicas os 
caras de pau esperam a 
definição do INPC para 
se coçarem  e concederem 
alguma coisa. Isso é ina-
ceitável! Exigimos que fos-
sem considerados nossos 
argumentos para cada 
ítem, sejam eles sociais, de 
saúde do trabalhador, para 
as mães, para os que saem 
de férias e principalmente 

uma reposição que cor-
rija decentemente nossas 
perdas, visto que apresen-
tamos números e perspec-
tivas para o Brasil muito 
mais reais, que quebraram 
os argumentos apresentados 

com toda esperteza pelos 
representantes dos patrões.

Foi marcada para 12  de 
novembro outra rodada 
de negociação e dessa vez 
não queremos ouvir lenga 
lenga nem chororô!

Sociais ou econômicas,
queremos melhoria para 
cada ítem da Convenção

De um lado, o 
patrão com seu 
pessimismo e 
choradeira de 
sempre...

...de outro, nosso 
presidente, vice 
presidente e outros 
companheiros 
sindicalistas unidos e 
mobilizados!
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e x P e d i e n t e

Vem aí nosso XVIII Campeonato de Futebol Society 
Inscreva sua equipe, de 12 de novembro à 14 de dezembro/2012, na 

Sede em Barueri, c/ Lourenço ou na Subsesde Osasco, c/ Pacheco e 
comece a se preparar para o campeonato mais esperado pelos gráficos. 
Não marque touca! Serão, no máximo, 32 equipes participantes.

Garanta a participação da sua equipe e pimba na gorduxinha!

ATENDIMENTO DENTÁRIO EM TABOÃO DA SERRA
Para você que reside em Taboão, o consultório que atende o associado e seus 

dependentes fica na Rua Ernesto Capelari, 264, no Centro de Taboão. Para isso 
só é preciso apresentar documento com foto e carteira sindical do associado.


