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Ea é de fato umadas mcias.Emnenhum momen-to da história brasilei-ra se viveu um perío-do comindicadoreseconôãopoi-tivos e que proporci-onaramgrande fôlegoe respiro para o País.Arecta do bolo, segundopreidene daRoaumconeqeupod de comOescimnerno Buto (PIB) de mas de 7%eano segunModa Fosuperávt que somhouseja, o lucro do País no últimmreva o mreutadoda econom conta do amduemnCca de aumo drio mínimo o Govntrouxe para o mcadgrande trabalhadores quenão consumóoPaís. A patir aí o Bl deixouderefémdo mn contandocomma economcasa.Pa incremar o quadro, o Governocoma domca coma
ncdeemo maa m

EDITORIALRepensando aCamarialTrabalhadoes são respopo mocrescimento econômco desde 2002
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EXPEDIENTE

Como temos acompa-nhado nos noticiários, oBrasil nunca esteve em tãoboa fase. É fato que o cres-cimento econômico doPaís trouxe novas oportunidades e fôlegopara aqueles que há anos sofrem com odirecionamento dos recursos brasileiros ser-vindo apenas aos que já tinham muito emsuas contas bancárias.Ao mesmo tempo vimos que a expan-são da economia só foi possível quando de-cidiu-se pela melhor distribuição de renda.Enquanto países sofreram com a crise de2008-2009 o Brasil só precisou se equilibrar.O segredo? Fomo nó, trabalhadores,que mais valorizados, alimentamos o cicloeconômico. Falam da expansão das linhasde créditos, mas se o bolo não fosse melhorrepartido e as nossas reivindicações, frutode luta contínua, não tivessem sido ouvidas,ainda estaríamos dando o primeiro passo,pois somente inseridos no mercado de tra-balho e valorizados podemos movimentaresta grande máquina.Agora, chegou mais uma vez a hora denos envolvermos com a nossa CampanhaSalarial, que apesar de ser de uma categoria,favorece não só a ela, mas a todo um país.Precisamos romper com barreiras que aindaexistem e, acima de tudo, lutar para que estecrescimento chegue a todos.Álvaro Ferreira da CostaVice-Presidente
o adeq



Nosso Sindicato iniciará a campa-nha salarial deste ano em setembro,mais especificamente no dia 3, naqual formará um bloco combativopara  tornar as  reivindicações de nos-sa categoria em resultados e condi-ções mais dignas de trabalho.Neste ano, o tema da campanhaSetembro: mês da renovação da luta!Odontologia recebe novidades no atendimentoNova parceria do Sindicato trouxe mais facilidades eserviços para o atendimento odontológico dos associadose seus familiares. Além de disponibilizar um departamen-to próprio da área em suas subsedes, o Sindigráficos tam-bém oferece, através do convênio com a Paulident, trata-mento gratuito de canais.Com uma rede extensa de serviços, o associado também teráacesso à profilaxia, restaurações, diagnósticos, emergência eradiologia. Além disso, serviços como ortodontia e colocaçãode próteses móveis ou fixas tem uma tabela especial. Para sa-BENEFÍCIOS
SINDIGRÁFICOS EM AÇÃOserá “Reposição e aumento real já!Senão a chapa vai esquentar”, como qual a categoria pretende lutar peloreajuste salarial, para repor perdas econquistar aumento real, tratamentodigno aos funcionários, melhorias noambiente de trabalho - que seja res-peitada respeitada a saúde dos traba-lhadores -, o fim da discriminação emtodos os níveis, sobretudo salarial (ouseja, funções iguais, salários iguais),entre outros itensConvoque os companheiros para so-mar força nesta luta e tornarmos as ve-lhas promessas em novas conquistas.

Subsede Osasco:Av. Olavo Bilac, 52, Km 18, Osasco, SP.Contato: (11) 3685-1766  Fax: (11) 3682-4467Segunda-feira: das 8 às 12h e das 14 às 18hTerça-feira: das 8 às 13h e das 14 às 17hQuarta-feira: das 8 às 12h e das 14 às 18hQuinta-feira: das 8 às 13h e das 14 às 18hSexta-feira: das 8 às 12h e das 14 às 17hSubsede Taboão da Serra:Adolfino Arruda Castanha, 148, Jd. Bom Tempo,Taboão da Serra, SP.Contato: (11) 4771-1232Segunda-feira: das 14 às 18hTerça-feira: das 8 às 12hQuarta-feira: das 14 às 18hQuinta-feira: das 8 às 12hSexta-feira: das 14 às 18h

ber o local e horário que mais se adequam às suas necessida-des, acompanhe a tabela abaixo para agendar sua consulta. Emcaso de impossibilidade no comparecimento, é necessário quea consulta seja desmarcada com 24 horas de antecedência.Atendimento Odontológico



A luta diária realizada pelo Sin-dicato se torna mais importante hácada dia. Seguindo este norte, oSindigráficos promoveu açõesneste mês contra a intransigênciade empresas que insistem emdescumprir a Consolidação dasLeis do Trabalho (CLT) e desres-peitam o trabalhador, como amobilização feita à frente da grá-fica Plural.O movimoteve comfinalida-de protestar contra irregularidades ebarrar as ações coercitivas emprega-
A namadogcosPural para com moizaçãoO Sindicato e os trabalhadores daWintech deflagraram, no dia 26 de julho,greve com paralisação de cerca de 150funcionários, em repúdio aos abusos depoder da diretoria da empresa. Foireivindicada solução para a falta de pa-gamento de direitos, como o vale-trans-porte – atrasado desde de dezembro doano passado -, cestas básicas, salários, de-pósitos do FGTS, recolhimentos junto aoINSS, enfim todos os direitos trabalhis-tas que não estão sendo respeitados.A empresa cedeue foi requerida a ho-mologação pelo Tribunal Regional do Tra-balho (TRT-SP) – Processo TRT
Wec o impasse continua
das pela em OpddoSndicato, Joaquim esteve nolocal e falou aos trabalhadore soba
2020 de um acordoque firmou prazos para o pagamodetodoo atrasos, obrigandinclusive quea em apresentasse máquna emgrantia de quitação dos débitos com o qudro defunvinivoSco doSindcato já atendeu a mais de 30 compnhro qu demdo ainda não recebramvesóias.to alertar aos seus filiados, desligados daema neceidaddproc imatamdoTano na sede do Sindicato em Bquno na subsede emmptodo na CamMÉo que formSassimmPelo presente Edital, nos termos do Estatuto Social da entida-de, e na condição Categoria Profissional Gráfica Diferenciada nostermos do artigo 511 da CLT, Processo MTPS 319.819/73, DOU de03.10.1974, página 11.231, independentemente da atividade princi-pal da empresa, convoco todos os trabalhadores gráficos integrantesnas Indústrias da: Gravura, Oficiais Gráficos e Encadernadores, Ti-pografia, Encadernação e Impressão Digital e Eletrônica, da Comu-nicação Gráfica e dos Serviços Gráficos, e das atividades descritasda C.B.O. - Classificação Brasileira de Ocupações do MTE, no Gru-po 9.2 e do Grande Grupo 7, nos Códigos 7661 - Pré-Impressão,7662 - Impressão, 7663 - Acabamento Gáfico, Cartográfico,Flexográfico, Acabamento Digital Gráfico, 2149-30 - Tecnólogo emProdução Gráfica, Tecnólogo Gráfico, e 2624-10 - Desenhista In-dustrial Gráfico (Designer Gráfico) - Tecnólogo em Design Gráfico,produtos e segmentos gráficos impressos mencionados no IBGE -Indústria da Transformação, - CNAE, CONCLA, PRODLIST - Im-pressão e Reprodução de Gravações, - em empresas de Serviços de

ho em
SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DA COMUNICAÇÃO GR NOSERÇOGEDITA DE CONVOCAÇÃOASSEMA GERAL DE TRABALHADORGRÁCOSPré-Imed dispoçõcodnCda Conviva de estabelecidos nos MBarui, Osasco Jandira, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Embu, EmGtapeca da Sra SSantandPJuiba e rou não, para a Ade se às 16:00 horas do dia 03 de setembro de 2010, na Rua FirmOiveira, n.º 97, Centro, na cidade de Barueri - São Paulo, empmconvo ou umapemútima convDmhqdatividades gráficas acima menconcinas e departamgráficos das EmdJon e Ra noEaSão Pauo estabelecidos nestes mesmpara outra AG de hGco no mlocal, a realizar-se às 14:00 horas, em primeira convocação ou umhora após em segune última convorealizadas, respectivampofim

Presidente Joaqmvera conversacomrabaha


