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GRÁFICOS DÃO ULTIMATO EM
PATRÕES E CATEGORIA CONQUISTA

8,10% DE REAJUSTE



As comemora-
ções de fim de ano
tornaram-se oficiais
no calendário do
Sindigráficos, e,
neste ano, não pode-
ria ser diferente, ain-
da mais após a con-
quista da categoria
na Campanha Sala-
rial de 2010.

Para celebrar a
conquista, promover o reencontro de ami-
gos e filiados e comemorar as vitórias da
classe trabalhadora, o Sindicato realizou
neste domingo, 28, a Festa de Confrater-
nização dos gráficos, no Centro de Even-
tos Pedro Bortolosso, em Osasco.

O encontro teve início às 10h e durou
toda tarde. Motivos não faltaram para tan-
ta comemoração. Com programação
caprichada e gratuita – resultado das no-
vas diretrizes da casa -, organizada pela
diretoria e pela equipe do Sindicato, a fes-
ta contou com churrasco, quiosques de
salgados, bebidas à vontade e um show
especial com a dupla Fabrício e Léo, que,
com repertório moderno, fez com que os
participantes transformassem o espaço em
uma grande pista de dança.

A meninada não ficou de fora. Consa-
grada também como festa da família grá-
fica, a confraternização de fim de ano re-
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E X P E D I E N T E

Mais uma Campa-
nha Salarial termina,
mais um passo dado
em favor da luta dos
trabalhadores!

É bem verdade que
os resultados da nossa jornada de rei-
vindicações, pautada pela igualdade e
respeito em uma sociedade de diretri-
zes pela manutenção de muito nas mãos
de poucos, teve um desfecho favorável
para a nossa categoria. Mais ainda, eu
diria. Através da unidade, conquista-
mos reajuste de 8,10%, índice que in-
corpora 2,57% (a cima da inflação) de
aumento real, um dos percentuais que,
junto aos metalúrgicos, foram um dos
mais altos concedidos neste ano à clas-
se trabalhadora.

Apesar da importância do acordo, que
também inclui aumento na Participação
de Lucros, não podemos nos esquecer de
continuarmos vigilantes. Durante as reu-
niões realizadas com o Sindicato das
Empresas Gráficas (Sindigraf) ficou evi-
dente que, para os patrões, os trabalha-
dores precisam permanecer em nível as-
segurado pelo distanciamento social,
através da baixa remuneração e quase
nenhuma valorização, remontando às
divisões de classes de antigamente, já fin-
dadas pela adoção da democracia. A ten-
tativa de criação de pisos salariais dife-
rentes foi um exemplo claro. Foi uma
amostra do que vem pela frente e que
haverão novas tentativas de fazer com
que a categoria se divida e com que re-
trocedamos em décadas de lutas.

Por isso é fundamental que esteja-
mos juntos e fortalecendo, independen-
temente de Campanha Salarial, a força
da base, para que a nossa luta não seja
usada contra nós e estejamos prepara-
dos para defendermos o que é, por Lei,
nosso direito.

Joaquim de Oliveira
Presidente

servou espaço es-
pecial para as cri-
anças, com pula-
pula e
brinquedoteca.

Esperada e
aguardada por
muitos, a festa le-
vou ao Centro de
Eventos mais de
cinco mil pesso-
as, entre associa-

dos e convidados. A quantidade elevada
de participantes preocupou a diretoria do
Sindicato quanto às próximas edições do
evento, pois excederam ao número de só-
cios e dependentes do Sindicato. Para o
Sindigráficos, a presença de pessoas que
não possuem envolvimento com a cate-
goria na festa alterou o ritmo da sua orga-
nização e pode, futuramente, prejudicar a
estrutura do evento.

Também prestigiaram o evento nomes
de grande relevância no cenário político e
sindical da região Oeste e de outras cida-
des amigas, como o vereador osasquense
e presidente do PT da cidade, João Gois, o
vereador do PT, Rubens Bastos (o
Rubinho), Cícero Fermino, dos Gráficos
de Taubaté, o presidente da Federação dos
Gráficos do Estado de São Paulo, Leonar-
do Del Roy, além de representantes de
vários outros sindicatos da região.

Dupla Fabrício e Léo agita festa dos gráficos





Em clima de festa, Brasilgráfica
leva a melhor no Society

Foi uma grande festa do es-
porte o embate das equipes na
final do 16º Campeonato de Fu-
tebol Society dos Gráficos de
Barueri, Osasco e Região. Rea-
lizada no privilegiado campo do
MetalClube, no Rochdale, no úl-
timo domingo, 21, a decisão
contou com uma abertura dife-
rente: um amistoso entre o time
feminino da BrasilGráfica e o se-
lecionado feminino visitante. Na
partida, as meninas mostraram
que não estavam de brincadei-
ra, apresentando um futebol de
primeiríssima qualidade. O re-
sultado fez justiça ao entro-
samento e à habilidade das meninas da
Brasilgráfia, que venceu por 3 a 0.

Depois do jogo exibição, Brogota e
Fingerprint (A) se enfrentaram para ver
quem ficaria com a 3ª e 4ª colocações.
Melhor para a Fingerprint (A), que le-
vou a taça por 5 a 2 sobre os atletas de

Taboão da Serra.
Na tão aguardada final, consagrou-se

campeã a Brasilgráfica (B), com a vitória
sobre a ABN (A) pelo largo placar de 8 a 1.

A disputa começou equilibrada, mas
logo o maior entrosamento da equipe
"brasileira", como gritava a torcida, fez

Equipe Brasilgrafica (B), vencedora do
campeonato

Festa de encerramento do campeonato com as equipes e torcida

valer a superioridade em cam-
po. Os bravos jogadores da ABN
(A) ainda mostraram garra, mas
a determinação dos "brasileiros"
prevaleceu. Esta mesma deter-
minação foi apontada pelo
vice-presidente do Sindicato,
Álvaro Ferreira da Costa (Já
Morreu), que fez sua mea cul-
pa no final do jogo. "Dias an-
tes eu estive na Brasilgráfica,
parabenizando os jogadores
pelo vice-campeonato e agora
eles são os campeões. Tive que
engolir esta. Mas eles merece-
ram!", disse Já Morreu.

Também ficaram com a
BrasilGráfica(B) os prêmios de defesa
menos vazada, recebido pelos goleiros
João Gonçalves e Jailson -- eles só to-
maram 19 gols -- e melhor artilheiro,
Clayton, com 15 gols. A equipe Antilhas
B foi premiada por disciplina: não pro-
vocou nenhum cartão.

Jogadores da ABN (A) vencem em 2º lugar Equipe Fringerprint (A) fica em 3º lugar Com a 4ª colocação, Brogotá também leva taça

Equipe visitante femininaEquipe feminina da Brasilgráfica (B)



Após embate acirrado entre
patrões e representantes dos
Gráficos na negociação da Cam-
panha Salarial da categoria, que
durou mais de cinco horas, o
martelo final foi dado pelos grá-
ficos, que fecharam reajuste de
8,10%, índice este que incorpo-
ra 2,57% de aumento real, valor
a cima da inflação.

O percentual acertado à con-
tra gosto dos patrões, durante en-
contro que aconteceu na quarta-
feira, 18, no Centro de São Pau-
lo, não foi definido facilmente.

Em primeiro, o Sindicato dos patrões
(Sindigraf) tentou por diversas vezes
emplacar propostas vexatórias junto à
categoria, dispondo à mesa de negocia-
ção índice um pouco maior do que o
apresentado na última negociação, 6,8%.
O número, que estava longe de repre-
sentar um reajuste digno para os traba-
lhadores, frente à expansão da economia
brasileira e dos altos balanços financei-
ros das empresas do setor, foi reajusta-
do pelos próprios patrões depois das in-
cisivas negativas dos sindicalistas.

Gráficos ameaçam ir às últimas conquências
e Sindigraf aceita reajuste de 8,10%

Antes de chegarem ao valor de rea-
juste de 7%, o Sindigraf tentou, em nova
manobra, emplacar a infame proposta de
de criação de pisos diferenciados e me-
nores do que os já existentes, com o cla-
ro intuito de dividir a nossa categoria e
movimento e nos fazer retroagir em nos-
sas conquistas. Pela proposta original, o
teto de aplicação do reajuste também se-
ria rebaixado, de R$ 7.825,00 para R$
6.350,00, valor a partir do qual os traba-
lhadores teriam direito a um valor fixo
como reajuste, ao invés de um percentual.

Com a recusa dos sindicalis-
tas, os patrões abriram mão da
proposta de mexer nos pisos,
mas pediram que o assunto
retornasse a pauta de negocia-
ção em fevereiro. Cedendo às
pressões dos sindicatos dos grá-
ficos mas sem querer aumentar
o reajuste para o desejado pela
categoria, o Sindigraf ofertou
7,8%. De imediato os gráficos
ameaçaram ir as últimas
conquências se não fossem me-
lhor contemplados. Mais uma
vez o setor patronal teve que

ceder ao ultimato da categoria e concor-
dou com o índice de 8,10%, a partir de
1º de novembro.

O percentual foi aprovado em
assembleias regionais da categoria em
todo o Estado e representa um dos mai-
ores reajustes conquistados pelas clas-
ses trabalhadoras nas campanhas salari-
ais deste ano. Além do reajuste, as cláu-
sulas sociais foram mantidas e os gráfi-
cos também alcançaram aumento de
3,30% na Participação nos Lucros e Re-
sultados (PLR) em relação a 2010.

Patrões e sindicalistas discutem reajuste na última negociação
que marcou vitória Campanha Salarial



Sempre é importante estar
atento aos seus direitos, prin-
cipalmente quando o assunto
é o planejamento da aposen-
tadoria e a segurança para o
seu futuro.

Atualizados sobre toda
e qualquer alteração na
Previdência, reajustes de
planos e aprovação de
novas leis, o Sindigráficos

Sindicato oferece
consultoria sobre

aposentadoria

Atenção: mudança de
emprego exige novo

cadastro sindical
Se você mudou de em-

presa mas ainda continua
no setor gráfico é neces-
sário o preenchimento de
nova ficha cadastral jun-
to ao Sindicato.

A informação é do pró-
prio Sindigráficos, que
explica que, como a
filiação é um processo le-
gal, uma alteração de con-
trato exige a realização de
novo processo, junto a
entidade, para validar a

Atualize seus dados

Para não deixar de receber as publicações e os comu-
nicados do Sindicato sobre os principais assuntos da sua
categoria e as novas parcerias realizadas para o benefí-
cio do associado, entre em contato com a sua entidade e
informe seus novos dados cadastrais, como mudança de
endereço e telefone.

Parceria do Sindigráficos com SENAI
oferece cursos para associados

Nova parceria do Sindigráficos com
SENAI (Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial), através do Programa
Gratuito de Desenvolvimento Profissi-
onal, permite ao associado da entidade
aumentar sua qualificação a custo zero.

Entre os cursos oferecidos pelo
complexo de educação profissional
estão as aulas de Corel Draw para pré-
impressão (curso prático), Produção
Gráfica (curso teórico) e Tecnologia de
Impressão Offset (curso teórico, para
impressores e ajudantes). Todas serão

ministradas aos sábados.
Para participar é necessário ter ida-

de mínima de 16 anos e preencher fi-
cha de inscrição, já disponível no Sin-
dicato, para realizar a prova seletiva.
O período de inscrição é de 1º de de-
zembro a 20 de janeiro de 2011. As
provas serão aplicadas em fevereiro do
próximo ano na Escola SENAI
Theobaldo De Nigris, na Mooca, em
São Paulo. Mais informações podem
ser adquiridas através do telefone
3699-1555.

disponibiliza o serviço de
consultoria e assistência para
os seus associados.

Se você quer fazer uma si-
mulação sobre a contagem de
tempo de contribuição do
INSS ou dar entrada na sua
aposentadoria, vá até a sede
do Sindicato, em Barueri, e
fale com Patrícia Pessini. O
telefone é (11) 3699-1555.

sindicalização.
Os interessados em

fortalecer a luta da cate-
goria e ter acesso aos mui-
tos benefícios oferecidos
aos associados precisam
apenas preencher a ficha
cadastral, disponível no
site, com os novos dados,
e encaminhá-la, assinada,
à sede ou às subsedes do
Sindigráficos.

O site da entidade é
www.sindigraficos.com.br.


