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Justiça julga improcedente 
ação contra o Sindigráficos

Em janeiro deste 
ano, o juiz de trabalho 
Sebastião Abreu de Al-
meida, da 1ª Vara de 
Trabalho de Barueri 
considerou improceden-
te a ação movida con-
tra o Sindigráficos que 
questionava o processo 
eleitoral do ano passado.

A decisão foi um 
grande “cala-boca” para 
um grupinho que vinha 
tentando tumultuar o 
processo democrático e 
transparente de escolha 
da diretoria do sindicato. 
Mais ainda, esse grupo vinha 
tentando, de todas as formas, 
difamar alguns integrantes des-
sa diretoria.

Como diz o dito popular, a 
Justiça tarda, mas não falha. A 
categoria já havia mostrado, no 
voto de aprovação à atual dire-
toria, que confia no trabalho que 
vem sendo realizado à frente do 
Sindicato.

Agora, com a decisão do 
juiz, ficou claro que as acu-
sações não passavam de uma 
farsa, una tentativa de desmo-

ralizar o sindicato.
O trabalhador não é massa 

de manobra e deve ser respei-
tado! A categoria tem visto os 
progressos que a atual direção 
tem feito pela entidade e para a 
categoria, como a regularização 
do patrimônio do sindicato, 
ações concretas de luta e em 
defesa dos direitos dos trabalha-
dores, presença constante nas 
empresas, assembleias, mesas 
redondas, reuniões, novos be-
nefícios e convênios.

Para o presidente do Sindi-

gráficos, Joaquim de Oliveira, 
o resultado dessa ação é im-
portante para a reflexão e uma 
oportunidade de mostrar que 
sindicato é coisa séria. “Sem-
pre convido os associados a 
participarem ativamente do 
nosso sindicato, pois focamos 
nossa gestão em transparência 
e comunicação. Um processo 
desses foi movido por má fé, e a 
categoria sabe disso. Todos que 
participam e acompanham o tra-
balho do nosso Sindicato sabem 
disso”, ressaltou Joaquim. 



E d i t o r i a l

Mobilização e luta
Na última cam-

panha salarial con-
quistamos um dos 
maiores índices de 
reajuste em nossa 
história em relação 

a todas as campanhas salariais. O 
saldo positivo de 8,10% para os 
gráficos também revelou outra 
vitória: a unidade da categoria.

Cada vez mais os gráficos 
reconhecem que a união, a mobi-
lização e a luta são essenciais na 
conquista de nossas reivindica-
ções. Nosso sindicato amplia suas 
ações no chão de fábrica, estando 
lado a lado com o trabalhador, 
buscando soluções conjuntas e 
produtivas para nossa classe.

Com o engajamento da nossa 
entidade e o o espírito aguerrido 
dos trabalhadores, evoluímos a 
cada ano para uma patamar de 
mais resultados na luta pelo di-
reito dos gráficos.

Então, deixo aqui meu desafio. 
Não cale-se, não omita-se, não es-
quive-se. Se envolva na luta pelo 
cumprimento dos direitos dos 
gráficos e contribua ativamente 
nesta batalha que recomeça agora.

Álvaro Ferreira da Costa 
Vice-Presidente
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Venha fazer curso de Corel Draw 
e Photoshop com a gente

Nosso sindicato acaba de fechar 
parceria com o SENAI com preços 
diferenciados para associados e 
dependentes. Os cursos acontecem 
aos sábados: Photoshop no período 
da manhã (das 8 às 12 horas) e Co-
rel Draw no período da tarde (das 
13 às 17 horas). Cada curso terá du-
ração total de 32 horas no período 

Vagas limitadas e turmas com apenas 16 pessoas. 
NA PROMOÇÃO: de R$ 460,00 POR APENAS R$ 160,00

de dois meses com o investimento 
de apenas R$ 160,00 (cada curso), 
enquanto o valor normal do curso 
é de R$ 460,00. 

As vagas são limitadas (16 pessoas 
por turma) e as inscrições devem ser 
feitas diretamente no Sindigráficos 
até o dia 15 de abril. Mais informa-
ções: 3699-1555. Garanta a sua vaga!

Sindicato oferece consultoria  
sobre aposentadoria

Sempre é importante estar atento aos 
seus direitos, principalmente quando o 
assunto é o planejamento da aposenta-
doria 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 disponibiliza o serviço 

de consultoria e assistência para os 
gráficos.

Se você quer fazer uma simulação, 
contagem de tempo de contribuição do 
INSS ou dar entrada na sua aposenta-
doria, vá até a sede do sindicato, em 
Barueri, e fale com Patrícia Pessini. O 
telefone é 3699-1555.



Cresce cada vez mais o 
número de denúncias que 
chegam ao sindicato contra 
a irregularidade na forma 
de contratação de serviços 
temporários nas empresas. 
Utilizando-se de uma brecha 
na lei, muitas gráficas contra-

Mais uma vez a negocia-
ção trouxe resultados positi-
vos. Desta vez quem atendeu 
a reivindicação dos sindicato 
junto com os funcionários 
foi Finger Print, que con-
cordou com o trabalho em 
sábados alternados, ofere-
cendo assim mais qualidade 
de vida ao trabalhador. 

Embora a Participação dos Lucros e Resultados (PLR) seja uma importante conquista para o trabalhador, é preciso fiscalizar para 
que você esteja bem representado na Comissão de negociação. Participe e acompanhe a escolha dos integrantes! Além disso, fique 
em cima, fiscalize e cobre da Comissão a definição de metas realistas. É importante garantir que as metas da PLR sejam possíveis 
de serem alcançadas, pois alguns patrões conduzem a negociação para metas impossíveis. Eles garantem lucros exorbitantes para 
as empresas e acabam pagando só mesmo o piso previsto na Convenção.

Se for para o trabalhador se matar de trabalhar e depois ouvir que vai ganhar apenas o previsto na Convenção (como aconteceu 
na ABN - setor de Sprint - e na Antilhas), o melhor mesmo é fazer operação tartaruga e não dar essa chance para o patrão!

Nosso Sindicato já está to-
mando providências contra as 
práticas da Donnelley Gráfica. 
A empresa é um exemplo do 
uso irregular de mão de obra 
temporária e, pior ainda, ter-
ceirizada, na atividade fim, 

Graças à pressão do sin-
dicato com o apoio dos tra-
balhadores, os companheiros 
conquistaram o direito de 
trabalhar aos sábados alterna-
damente. 

Antes os trabalhadores 
cumpriam carga horária am-
pliada, com uso excessivo 
de horas extras aos finais de 
semana e sem negociação 

Empresas abusam da legislação e usam
serviços temporários de forma irregular

Finger Print flexibiliza  
horários de trabalho 

e favorece trabalhadores

Trabalhador: cobre da comissão e fique atento com a PLR

Donnelley: mau exemplo de mão de obra temporária

Prol Gráfica atende 
reivindicações dos  

empregados após pressão

d E n ú n c i a

tam -- diretamente ou através 
de terceirizadas -- funcionários 
temporários e, terminado seu 
contrato, renovam ou trocam 
o  trabalhador para manter a 
vaga ocupada sem pagar todos 
os direitos. Muitas vezes fazem 
isso passam inclusive por cima 

caracterizando até mesmo uma 
concorrência desleal. Mais um 
pouco a Donnelley iria querer 
justificar a contratação de tem-
porário para cobrir férias de 
temporário!

Mas o sindicato foi pra cima, 

das garantias previstas na Con-
venção Coletiva.

Agindo dessa forma, distor-
cem a legislação que criou o 
contrato de trabalho temporário 
(para situações emergenciais ou 
sazonais) e não absorvem no-
vos funcionários, mesmo com 

a necessidade evidente de 
contratação de mão de obra. 

Mas essa farra vai acabar! 
Nosso sindicato está atento a 
esta prática ilegal e vai usar de 
todas as suas ferramentas de 
pressão, jurídicas e políticas 
para impedir esse absurdo.

fez assembleia, realizou mesa 
redonda e até acompanhou, na 
última quinta-feira (17/03) a 
ação da fiscalização do Minis-
tério do Trabalho na empresa. 
Com a pressão, conseguinos 
que os patrões assumissem 

alguns compromissos. Entre 
eles, o trabalho em sábados 
alternados (sábado sim, sábado 
não) e a garantia de que a tercei-
rização termina até junho desse 
ano, com o fim dos contratos 
vigentes. Estamos de olho!

prévia. Com o acordo, os 
funcionários podem aprovei-
tar os dias de folga para seus 
assuntos particulares e horas 
de lazer. 

Essa vitória só foi possí-
vel graças a participação do 
trabalhador na luta por seus 
direitos junto com o sindicato. 
Parabéns aos trabalhadores 
por esta importante conquista!

Outra novidade recém 
conquistada é que os traba-
lhadores do turno da noite 
estão dispensados do traba-
lho aos finais de semana.

Agindo dessa forma, 
a empresa mostra-se um 
exemplo de diálogo e trans-
parência com o Sindicato e 
os trabalhadores.



Sindicalismo de resultado é isso!

O Sindigráficos continua investindo na transparência, 
na prestação de um atendimento de qualidade e na ma-
nutenção e melhoria do patrimônio da nossa categoria. 

Com esse objetivo, a sede em Barueri e a subsede 
em Osasco ganharam melhorias e melhor identificação, 
facilitando o acesso aos trabalhadores e valorizando os 
imóveis. O trabalhador tem que ser respeitado e bem 
atendido, afinal, é a razão da existência do sindicato! 

O melhor atendimento  
odontológico é no Sindigráficos

Barueri: Segunda à Sexta-feira
Tel.: 3699-1555
Osasco: Segunda à Sexta-feira
Tel.: 3685-1766
Taboão da Serra: Terça e quinta-feira 
(período integral)
Tel.: 4771-1232

Uninove é a mais nova 
parceira do sindicato

Quem é associado do Sin-
digráficos tem agora mais 
uma opção para cursar o 
nível superior com a vinda 
Universidade Nove de Julho 
(Uninove). A universidade 
que é o terceiro maior grupo 
educacional do Brasil, ofe-
rece descontos exclusivos e 

preços diferenciados para os 
gráficos que desejam agregar 
conhecimento ao seu currí-
culo. 

Para saber mais informa-
ções sobre os cursos dispo-
níveis da Uninove acesse 
www.uninove.br ou ligue no 
sindicato: 3699-1555.

Centrais Sindicais na luta 
por um Mínimo maior

Apesar da luta em defesa 
do salário mínimo de R$ 
560,00, a negociação entre as 
Centrais Sindicais e o gover-
no empacou nos R$ 545,00, 
deixando muito a desejar ao 
trabalhador. O governo, em 
compensação apresentou um 
acordo na correção da tabela 
do Imposto de Renda, com o 
compromisso da presidente 
Dilma Rousseff de lutar para 
promover reajuste anual. 

Dilma também acaba de 
firmar a criação de uma mesa 
de negociação permanente 
entre o governo e os traba-
lhadores, representados pelas 
Centrais Sindicais, para tratar 
de assuntos como a correção 
do IR. 

As centrais, juntamente 
com os sindicatos, continua-
rão pressionando por políticas 
públicas que favoreçam todos 
os trabalhadores.

Reforma da fachada 
também da subsede 

em Osasco
Após a reforma, melhorias e embelezamento 
da fachada da nova sede, em Barueri 


