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Cheques foram entregues aos ex-funcionários da empresa
no Sindigráficos de Taboão da Serra

Sindicato consegue liberação
para venda dos bens
arrestados da Omega Print

Sindigráficos participa da Conferência
Nacional da Classe Trabalhadora
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E D I T O R I A L

Ficha Limpa
Foi com muita sa-

tisfação que recebe-
mos a notícia sobre a
aplicação da Lei da
Ficha Limpa ainda

este ano. Afinal, com as eleições se
aproximando, torna-se imprescindível
melhorar o perfil dos candidatos a
cargos eletivos no país. De acordo
com a nova lei, fica inelegível, por
oito anos a partir da punição, o políti-
co condenado por crimes eleitorais
(compra de votos, fraude, falsificação
de documento público), lavagem e
ocultação de bens, improbidade ad-
ministrativa, entre outros.

Estas determinações resultam num
cerco aos "maus políticos" e fazem jus-
tiça à população brasileira, que está can-
sada de tantas histórias de corrupção e
atitudes anti-éticas. Não há dúvidas de
que com a implantação desta Lei tere-
mos uma importante conquista no com-
bate à corrupção, onde saem vitoriosos
a democracia e população brasileira.
Com esta medida, nós temos a chance
de escolher melhor e nos preocupar-
mos com o que importa: votar em can-
didatos afinados com os anseios e
reivindicações dos trabalhadores.

Ivan Cardozo
Secretário Geral
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Mais de 30 mil participam da Conclat no Pacaembú
O Sindigráficos esteve presente no evento para reforçar esta luta pelo desen-

volvimento social e econômico do país, com igualdade e justiça.

No dia 1o.de junho, o estádio Pacaembú
foi palco da Conferência Nacional da Clas-
se Trabalhadora (Conclat), que contou com
mais de 30 mil pessoas em um evento his-
tórico do sindicalismo brasileiro. O encon-
tro foi organizado por cinco das principais
centrais sindicais: Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), Força Sindical, Cen-
tral dos Trabalhadores do Brasil (CTB),
Nova Central Sindical dos Trabalhadores
(NTSC) e Central Geral dos Trabalhado-
res do Brasil (CGBT).

O objetivo do evento foi apresentar
aos trabalhadores a Agenda da Classe
Trabalhadora, documento com propos-

E X P E D I E N T E

Pacaembú lotado de trabalhadores de todo o país

tas das centrais para um projeto nacio-
nal de desenvolvimento com soberania
e valorização do trabalho. Para o presi-
dente do Sindigráficos, Joaquim de Oli-
veira, o evento mostra o amadurecimen-
to dos trabalhadores. "A unidade na luta
por objetivos comuns só acrescenta aos
trabalhadores que contam com uma for-
ça cada vez mais maior nas reivindica-
ções de seus direitos", destacou Joaquim.

A agenda será entregue aos candida-
tos à presidência com o objetivo de que
as propostas do movimento sindical se-
jam incorporadas por eles já nas próxi-
mas eleições.

Gráficos inseridos nas
discussões nacionais

Em defesa dos gráficos da nossa re-
gião, o sindicato participa ativamente
de renomados órgãos que representam

o trabalhador. Confira as entidades em
que a diretoria do Sindigráficos está es-
trategicamente inserida:

Confederação Nacional das Indústrias Gráficas
Joaquim de Oliveira, vice presidente

Federação dos Gráficos do Estado de São Paulo
Álvaro Ferreira da Costa, diretor de Comunicação

Força Sindical
João Lopes, diretor regional



A luz no final do túnel começou a
aparecer para os ex-funcionários da
Omega Print, em Taboão. Com um
histórico que inclui a venda sorrateira
de máquinas pelo patrão, demissões
sem pagar rescisão e empregados sem
registro, a empresa foi alvo de um pro-
testo dos funcionários e do Sindicato
no final de 2006. Eles acamparam por
30 dias em frente ao portão até sair o
pedido de arresto dos bens da empre-
sa, que ficaram sob a guarda do sin-
dicato.

Recentemente, o Sindigráficos con-
seguiu finalmente na justiça a libera-
ção para a venda dos bens arrestados -

Sindigráficos consegue a liberação para a
venda dos bens arrestados da Omega Print

O sindicato está acompanhando com muito preocupação a situação
da Wintech e entrou com ação na justiça para resguatar os direitos dos
trabalhadores. Há algum tempo a empresa tem usado a prática leviana de
demitir funcionários e mandar que procurem seus direitos na justiça. O
sindicato apurou que a gráfica passa por sérias dificuldades financeiras,
inclusive com pedido de falência. A Wintech tem mais de R$ 6 milhões
de dívidas em execução, tanto de credores quanto da Fazenda Pública
(Receita Federal). Diante de tantas evidências de problemas que poderão
afetar o pagamento dos direitos dos trabalhadores da Wintech, o
Sindigráficos está agindo preventivamente com esta ação, de forma a
garantir que sejam pagos todos os valores devidos aos funcionários.

Ação para preservar direitos na Wintech
A Margraf tem uma longa ficha de abusos, mandando

funcionários embora e dizendo a eles que procurem seus direi-
tos na justiça. Para acabar de vez com essa história, ela ago-
ra terá um incentivo: o sindicato partiu para uma medida drás-
tica e está denunciando a Margraf na justiça por crime contra
a organização do trabalho, envolvendo o Ministério Público,
e podendo resultar em cadeia para o patrão. O sindicato ofe-
receu diversas oportunidades para solucionar a questão em me-
sas redondas e fiscalizações do Ministério do Trabalho. Várias
multas já foram aplicadas. A solução que resta é fazer o
patrão pagar caro pela atitude criminosa da empresa.

Denúncia contra a Margraf

Trabalhador pode dar justa causa para a empresa
Em algumas situações graves a CLT

autoriza ao empregado o direito de rom-
per o contrato de trabalho e receber to-
das as verbas rescisórias, como se de-
mitido fosse. É o que se chama rescisão
indireta do contrato de trabalho.

Falo dos casos em que a empresa
deixa, de forma reiterada, de cumprir
suas obrigações. Um exemplo muito co-
mum: constantes atrasos no pagamen-
to dos salários.

D I R E I T O

S I N D I G R Á F I C O S  E M  A Ç Ã O

Outras hipóteses são: a perseguição,
a discriminação, o assédio moral ou se-
xual, etc. Agressões físicas e verbais,
também dão ensejo a rescisão indireta,
conforme artigo 483 da CLT.

Uma situação bastante comum de
descumprimento é o atraso dos depósi-
tos do FGTS, considerada como condi-
ção agravante, mas geralmente não su-
ficiente por si só para resolver por resci-
são indireta.

Em resumo: em algumas situações de
desrespeito grave, ou menos grave, mas
reiteradas, em que a relação com a em-
presa torna-se insustentável, o trabalha-
dor pode punir a empresa através da res-
cisão indireta do contrato, e, neste caso,
deve reclamar na Justiça do Trabalho o
recebimento de seus direitos.

Dr. Aquiles Lopes da Costa
Departamento Jurídico Sindigráficos

Ex-funcionários recebem
cheques do rateio do arresto

máquinas e estoques de papel - os quais
foram revertidos para os funcionários
durante assembleia realizada no último

dia 2 de junho. Todos os funcionári-
os que entraram com o processo atra-
vés do sindicato conseguiram rece-
ber os valores da repartição da ven-
da. É verdade que há muito mais a
ser pago, mas este pagamento do ar-
resto é uma conquista importantíssi-
ma. Essa vitória só foi possível por-
que os trabalhadores, a maioria sin-
dicalizados, apoiaram o Sindicato e
confiaram no ótimo trabalho e em-
penho do nosso departamento jurídi-
co. Os processos continuam. Consul-

te nosso departamento jurídico pelos
tels: 3699-1555 (Barueri), 4771-1232
(Taboão) e 3685-1766 (Osasco)



O Sindigráficos participou do Encontro
dos Trabalhadores Gráficos no município
de Agudos nos dias 16, 17 e 18/6 que con-
tou com a presença de 18 sindicatos. A ca-
tegoria se reuniu para debater e estudar as
reivindicações da classe e a partir daí traçar
as diretrizes que serão levadas para consul-
ta e aprimoramento das bases. Para o presi-
dente do Sindigráficos, Joaquim de Olivei-
ra, o debate é uma importante forma de aper-
feiçoamento das reivindicações da catego-
ria. "Quanto mais levarmos os interesses dos
trabalhadores para a discussão, mais afina-

Gráficos realizam encontro estadual em Agudos

Chegou ao final a disputa
entre as 10 equipes partici-
pantes do IV Campeonato
Finger Print de Futebol
Society que aconteceu no pe-
ríodo de 11 de abril a 30 de
maio. No terceiro e quarto
lugar ficaram, respectivamen-
te, os times do Acabamento
II (6) X Expedição (2). Já a
disputa para o primeiro lugar

Acabamento I vence IV
Campeonato de Futebol
Society da Finger Print

remos nossa linha de conduta para atingir-
mos objetivos comuns", afirmou.

Segundo o diretor José Ivanir C. Noguei-
ra (Ivan), esta Campanha Salarial apresen-
tará características especiais. "Passamos por

dois momentos importantes neste cenário:
de crescimento no setor gráfico e de elei-
ções. Isso significa que somente uma cam-
panha salarial forte e objetiva avançará nas
conquistas para os trabalhadores", destacou.

De acordo com o vice-presidente Álva-
ro Ferreira da Costa, os encontros solidifi-
cam a luta do trabalhador "As reuniões en-
tre os sindicatos visam formatar e solidifi-
car a pauta de reivindicações da Campanha
Salarial . O resultado destas discussões será
levado para as próximas assembleias que
serão marcadas pelos sindicatos.", disse.

Álvaro entrega o troféu de 2o.

lugar para a equipe Diconix

ficou entre as equipes: Acaba-
mento I (2) X Diconix (1). O
artilheiro do campeonato foi
Caio do Acabamento II com
11 gols e o título de melhor go-
leiro foi para Onofre do De-
partamento Técnico, que so-
freu apenas 6 gols. Após o
campeonato houve churrasco
de confraternização entre os
funcionários e familiares.

Ivan entrega o troféu ao 1o.

lugar  à equipe Acabamento I

Estão abertas as inscrições para o XVI Campeonato de
Futebol Society dos Gráficos de Barueri, Osasco e Região
As equipes interessadas devem se inscrever até 20 de agosto de 2010 pelos telefones
(11) 3699-1555 ou (11) 3685-1766 com Pacheco ou Álvaro.
A previsão para realização do campeonato é : início em 12/9 e término 21/11.
IMPORTANTE: As inscrições encerram-se automaticamente quando forem inscritas 32 equipes.

 Ligue o quanto antes e garanta sua participação!


