
Nesta Campanha, sentimos 
mais uma vez o desrespeito do 
patronal com os trabalhadores! A 
reunião de fechamento da Cam-
panha que aconteceria no dia 16 
aconteceu apenas no dia 24/9!

Com isso, muitas empresas já 
fecharam a folha de pagamento de 

Campanha Salarial 
2019/2020: Reajuste 
Salarial é de 2,60%
Mais uma Campanha Salarial foi 

finalizada! Neste ano, o reajuste sa-
larial será de 2,60% para todos os 
gráficos, repondo o INPC de 10 me-
ses, já que agora a nossa data-base 
é no dia 1º de setembro!

Lembramos que todas as cláu-
sulas sociais e socioeconômicas da 
Convenção Coletiva de Trabalho já 

estavam garantidas! Isso porque 
na última Campanha Salarial, em 
2018, a CCT negociada passou a 
ter vigência de dois anos!

Com isso, benefícios como paga-
mento de Horas Extras, Adicional 
Noturno, Cesta Básica, entre ou-
tros, continuam sendo direitos da 
categoria!

De olho no holerite!
setembro e só reajustarão o salário 
dos trabalhadores na folha de outu-
bro com o retroativo de setembro. 
Mesmo assim, pedimos para vocês 
ficarem de olho em seus holerites e 
informarem o Sindigráficos caso al-
guma empresa não esteja pagando 
seus direitos!

Em um momento conturbado 
para os brasileiros, em que a polí-
tica só atende aos interesses do pa-
trão e apunhala os trabalhadores, 
toda atenção se faz necessária! Os 
patrões estão cada vez mais orga-
nizados! Por isso, pedimos união da 
categoria para sempre avançarmos!

Acidente de 
trabalho: Léo 
Gráfica/Braspor 
são fiscalizadas

RR Donnelley: 
continuamos na 
luta pelos

Quer curtir 
nossa Colônia de 
Férias? Vem aí 
sorteio para final 
de ano!
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ais uma Campanha Salarial se en- 
cerrou e o Sindigráficos agradece ao 

apoio e a união dos trabalhadores gráficos!
Como em todas as negociações que já 

fizemos, encontramos sempre muita re-
sistência! No entanto, com dedicação, 
conquistamos o reajuste salarial para toda 
nossa categoria!

E é assim que devemos continuar nossa 
luta por direitos e valorização: juntos! Re-
sistimos há muito tempo! A Reforma Tra-
balhista, aprovada ainda no governo Temer, 

trouxe inúmeros retrocessos a todos traba-
lhadores brasileiros! Desemprego, redução 
de direitos, empregos precários... Mas a 
categoria gráfica continua resistindo e avan-
çando!

Continuaremos firmes e conscientes das 
demandas dos trabalhadores e conduziremos 
nossas lutas da melhor forma possível para 
os gráficos terem o reconhecimento que me-
recem!

Aproveitamos para convidar os trabalha-
dores a se unirem ao Sindigráficos e forta-

lecerem nossa luta! Seja um associado, 
esteja por dentro de nossas lutas e vamos 
avançar juntos!

MM

Com união, categoria gráfica continua 
resistindo e avançando!

Joaquim de Oliveira
PRESIDENTE DO 
SINDIGRÁFICOS

Após denúncia do Sindigráficos,
Léo Gráfica/Braspor são investigadas
pelo Ministério do Trabalho 

Em julho, na Léo Gráfica/Bras-
por, aconteceu um grave aciden-
te com uma máquina envolvendo 
um trabalhador, que teve os cin-
co dedos da mão decepados. 

Na ocasião, o Sindigráficos 
fez um requerimento da apresen-
tação de CAT – Comunicação de 

Acidente de Trabalho, ao depar-
tamento de RH da empresa; além 
de uma denúncia ao Ministério 
do Trabalho e ao Ministério Pú-
blico. 

Atendendo ao chamado do 
Sindigráficos, as entidades, em 
setembro, fiscalizaram a empre-

Desemprego e Reforma da Previdência foram alguns temas debatidas 
durante palestra

sa,  quando puderam conversar 
com os trabalhadores e analisar 
a máquina. 

No entanto, a empresa ainda 
deve enviar uma série de docu-
mentos complementares para 
que seja feito um relatório do 
acidente. 

Ainda na visita, seis máqui-
nas foram interditadas, além de 
ter sido constatado que mais de 
150 trabalhadores estão sem re-
gistro em carteira de trabalho. 

Em 30/8, nosso vice-presiden-
te, Aurelino Silva (o Mineiro) e o 
tesoureiro João Lopes participa-
ram de palestra Democracia e Di-
reitos, na sede da Força Sindical, 
que contou com a presença do 
ministro Dias Toffoli, presiden-
te do Supremo Tribunal Federal 
(STF).

Entre discussões sobre o de-
semprego que assombra o Brasil 
e a Reforma da Previdência, To-
ffoli ressaltou a importância dos 
sindicatos para a democracia e 
criticou o fim da contribuição 
sindical obrigatória, extinta na 
Reforma Trabalhista. Além dis-
so, falou sobre a importância da 
Justiça do Trabalho para garantir 
os direitos dos trabalhadores. “A 

Sindigráficos marca presença em palestra da
Força Sindical com Dias Toffoli, presidente do STF

existência da Justiça do Trabalho 
é relevante e necessária para ga-
rantir os direitos de todos nós, 
que somos trabalhadores”, afir-
mou.

Questionado pelos sindicalis-
tas sobre o desemprego, Toffoli 
defendeu que o Congresso Na-
cional tome a frente da questão 
e desenvolva políticas públicas 
para solucionar o problema, visto 
que, de acordo com o IBGE, cer-
ca de 12,6 milhões de brasileiros 
ainda estão desempregados.

De acordo com Mineiro, os sin-
dicalistas pediram ao ministro que 
o STF julgue inconstitucional me-
didas que agridem a população 
brasileira, como declarou incons-
titucionais trechos de dispositivos 

da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT) inseridos pela Reforma 
Trabalhista que admitiam a possi-
bilidade de trabalhadoras grávi-
das e lactantes desempenharem 
atividades insalubres. Além do 

Sindigráficos, estiveram presen-
tes demais sindicatos, deputados 
estaduais e federais, assim como 
o presidente da Força Sindical, 
Miguel Torres.

Fique por dentro 
da Campanha Salarial 
e escreva com o Sindi-
gráficos a história da 
categoria gráfica!

Com informações do UOL



Luta por direitos continua

Festa do Sindigráficos comemora 29 anos do 
Sindicato ao lado da categoria

No dia 25/08, os gráficos pu-
deram se divertir e contar com 
momentos de muito lazer na fes-
ta que marcou os 29 anos do Sin-
digráficos! Embalados por muita 
música boa, centenas de traba-
lhadores e seus familiares tive-
ram comida e bebida a vontade 
e as crianças contaram com brin-
quedos para garantir a diversão!

A diretoria do Sindigráficos 
agradece a todos que prestigia-
ram a festa de 29 anos do Sin-
dicato, momento de confraterni-
zação da categoria gráfica. Em 
meio a tantas lutas que travamos 
diariamente por nossos direitos, 
momentos de lazer e descontra-
ção são mais do que merecidos!

Durante a festa, que aconte-
ceu no Centro de Tradições de 
Osasco (CTO), diretores do Sindi-
gráficos e outros representantes 
da categoria também falaram com 
os trabalhadores sobre a Campa-
nha Salarial e algumas medidas 
atuais do governo. Entre eles, o 

presidente Joaquim de Oliveira; o 
vice-presidente, Aurelino Pereira 
Silva (o Mineiro); Álvaro Ferreira 
da Costa (o Já Morreu); o presi-
dente da Federação dos Gráficos 
do Estado de São Paulo (Ftigesp) 

Sindigráficos e trabalhadores lutam por direitos 
dos ex-funcionários da RR Donnelley

O Sindigráficos vem se reunindo, mensal-
mente, com os ex-funcionários da empresa 
RR Donnelley para explicar o desenrolar de 
todo o processo que vem sendo realizada em 
busca dos direitos trabalhistas deles. 

Isso porque, em abril, a empresa declarou 
auto falência e deixou os trabalhadores na 
mão, afirmando não ter recurso para paga-
mento de verbas rescisórias e demais direitos 
trabalhistas. Desde então, os trabalhadores 
realizaram diversas manifestações, com apoio 
do Sindigráficos, na porta da empresa; a en-
trega de um documento no Consulado Ameri-
cano, que pedia apoio do governo americano 
no caso e a investigação na possível fraude 

de pedido de auto falência; e a realização de 
uma denúncia na Polícia Federal, solicitando 
também a investigação do decreto de auto 
falência da empresa; o Sindigráficos ajudou o 
departamento de RH no processo para reali-
zar o cálculo da rescisão dos trabalhadores  e 
a guia do seguro desemprego. 

No momento, de acordo com o advoga-
do do Sindigráficos, Raphael Maia, acontece 
a habilitação de crédito (quando o credor 
busca o reconhecimento de crédito existente 
ao seu favor). “Isso quer dizer que estamos 
indo atrás do que a empresa deve aos tra-
balhadores e queremos que essa dívida seja 
reconhecida judicialmente e PAGA aos traba-

lhadores”, explicou o presidente Joaquim de 
Oliveira.

O administrador judicial publicou a primei-
ra lista no dia 14/8 e deve liberar a segunda 
lista com os credores em até 90 dias (a partir 
do dia 14). A terceira lista deve apresentar o 
quadro geral da empresa e constar se a em-
presa será leiloada ou vendida. “A partir da 
segunda lista, podemos pedir, judicialmente, 
o adiantamento do crédito aos trabalhadores. 
Muitos deles ainda estão desempregados e 
passando por muitas dificuldades”, afirmou o 
presidente.

As reuniões acontecerão até os trabalha-
dores receberem seus direitos!

e da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores da Indústria Gráfi-
ca, da Comunicação Gráfica e dos 
Serviços Gráficos (CONATIG), Le-
onardo Del Roy; o presidente do 
STIG Jundiaí, Leandro Rodrigues; 

e o presidente do STIG Sorocaba, 
João Ferreira.  

Na oportunidade, a atual 
diretoria do Sindigráficos, que 
assumiu em maio, também foi 
apresentada à categoria gráfica. 

Em grande festa, 
gráficos comemoram 

aniversário do Sindicato



Vem aí o sorteio de Natal e Ano Novo para se 
hospedar na nossa Colônia de Férias!

No dia 20/10, realizaremos o sorteio com os asso-
ciados que querem se hospedar na nossa Colônia de 
Férias, em Peruíbe, no período de Natal e Ano Novo.

O sócio interessado (ou dependente acima de 18 
anos) deve comparecer na nossa sede, em Barueri, 
às 9h, com documento com foto em mãos. Boa sorte!


