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Mais de 10 mil pessoas comemoram 
a Festa do Trabalhador em Taboão

Sindigráficos e Senai oferecem cursos gratuitos

Em SP: 1º de Maio Unificado

A Praça Luiz Gonzaga no 
bairro do Pirajuçara parecia 
pulsar com as milhares de 
pessoas que foram prestigiar 
a II Festa do Trabalhador de  
Taboão da Serra. A organização 
da festa contou com a partici-
pação do nosso Sindicato, sob 
a tutela do diretor Aurelino 
Pereira da Silva (o Minei-
ro). Tivemos atrações como  
Eliana de Lima, Ceceu Muniz e  
Negritude Júnior. No evento 
foram distribuídos prêmios, 
como bicicletas, geladeiras, 

Mesmo com uma forte chuva que atingiu São 
Paulo no 1º de Maio, milhares de trabalhadores 
participaram do 1º de Maio Unificado, promovido 
pela Força Sindical, UGT (União Geral de Traba-
lhadores), CGTB (Confederação Geral dos Traba-
lhadores do Brasil), Nova Central e CTB (Central 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil). 

Além dos shows musicais, o evento discutiu a 

televisões e uma moto.
A Festa também pautou 

as bandeiras de luta do movi-
mento sindical, como trabalho 
decente, defesa das 40 horas 
semanais sem redução salarial, 
e prestou homenagem ao Dia 
Mundial em memória das ví-
timas de acidentes de trabalho. 
“Nós também apoiamos a luta 
da cidade pela ampliação do 
hospital Geral do Pirajuçara, 
pois sabemos o quanto o hos-
pital é importante para o traba-
lhador”, destacou o presidente 

do Sindigráficos, Joaquim de  
Oliveira.

Para o presidente do sindi-
cato, a Festa do Trabalhador 
do Taboão foi um sucesso. 
“A grande participação dos 
trabalhadores nesta festa con-
solida a vitória do movimento 
sindical da região, que sempre 
acreditou neste evento como 
ferramenta para ampliar dis-
cussões e comemorar o Dia do 
Trabalho”, finalizou Joaquim.

jornada de trabalho, regulamentação das tercei-
rizações e a mudança do fator previdenciário. A 
festa foi realizada na Avenida Marques de São 
Vicente, na Zona Norte de São Paulo. 

Apesar da festa ter seu encerramento ante-
cipado devido a chuva, a organização manteve 
o sorteio de 20 carros para o público, fazendo 
a alegria do trabalhador!

À direita Aurelino (Mineiro) participa da entrega da moto



Quero destacar 
que além do Dia do 
Trabalho, comemo-
ramos outra data 
muito importante 
para o trabalhador: 

o Dia do Cipeiro. A data, que é 
celebrada na segunda quarta-feira 
do mês de maio, é de autoria do de-
putado estadual Marcos Martins e é 
uma homenagem aos trabalhadores 
que atuam pela Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes dos locais de 
trabalho (CIPA). 

Embora tenhamos evoluído muito 
desde a implantação da CIPA, os 
números de acidentes no trabalho 
ainda são preocupantes. Segundo 
dados da Previdência Social de 2009, 
data do último levantamento oficial, 
foram registrados 723.452 acidentes 
de trabalho. Deste total, 520.921 
ocorreram com homens e 202.526, 
com mulheres. A região Sudeste é 
a que mais apresenta ocorrências - 
387.819. 

Os números também apontam 
que do total de acidentes registrados 
através da Comunicação de Acidente 
do Trabalho (CAT), 79,7% foram 
acidentes típicos (característicos da 
atividade profissional desempenhada 
pelo acidentado); 16,9% de trajeto e 
3,3% foram doenças do trabalho. Es-
tes números servem como ponto de 
partida para estabelecemos estraté-
gias de ação preventiva e mostram o  
quão importante é a CIPA na defesa 
da saúde dos trabalhadores.

Atenção: em julho vai ocorrer 
um grande encontro entre cipei-
ros de diversas categorias em São 
Paulo. Fique atento!

João Lopes da Costa 
Diretor

E d i t o r i a l

CIPA: Pela segurança  
do trabalhador
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Presidente do Sindicato, Joaquim de Oliveira (à direita), fala aos trabalhadores da Margraf.

E x p E d i E n t E

Empresas atendem reivindicação 
dos trabalhadores

Depois de muitas reivindicações 
realizadas pelo Sindicato e trabalha-
dores, algumas empresas negociam 
e atendem a reivindicação dos com-
panheiros e implantam o trabalho 

alternado aos sábados. Com esta 
medida, trabalhadores garantem o 
descanso justo, o qual podem usu-
fruir com sua família conquistando 
assim mais qualidade de vida.

p o n t o  p o s i t i v o

Trabalhadores da Margraf  
conquistam Plano de Saúde

A Margraf atendeu a solicitação do 
sindicato junto com os trabalhadores e 
concedeu plano de saúde aos compa-
nheiros. Na mesma negociação a em-
presa se comprometeu a não usar mais 
o artifício de demissão arbitrária, além 
de outros benefícios concedidos.

Os bons resultados desta negociação 
garantem qualidade do atendimento 
médico ao trabalhador, que agora sim, 
poderá cuidar da sua saúde de maneira 
digna. Parabéns aos trabalhadores pela 
conquista e a empresa, por sensibilizar-
-se com esta legítima reivindicação.



Atenção associados: 
O período de inscrição 
para os cursos gratuitos 
do Senai será de 1/6 à 
1/7. Serão oferecidos 
cursos de capacitação 
e requalificação profis-
sional para o segundo 
semestre 2011 do convê-

Agora sim o gráfico 
pode dizer com todas as 
letras: “a Subsede de 
Osasco é nossa”! 

Graças ao empenho da 
atual diretoria do sindicato, 
a situação do imóvel na 
subsede em Osasco foi 
finalmente regularizada e 
a nossa casa agora conta 
com escritura definitiva! 

Esta conquista do sin-
dicato é mais um trabalho 

Cursos gratuitos do Senai
para

associados

Subsede de Osasco 
é nossa!

Sindicato presente na Prol Gráfica 
(acima) e na Donnelley (à esquerda).

nio firmado entre o nosso 
Sindicato e o SENAI. 

Serão oferecidos os cur-
sos: Corel Draw para pré-
-impressão (curso prático); 
Produção Gráfica (teórico) 
Tecnologia de Impressão 
Offset (curso teórico, para 
impressores e ajudantes). 

da diretoria no sentido de 
organizar e fortalecer nos-
sa política de transparência 
e responsabilidade.

“Para nós essa é uma 
conquista valiosa, pois 
estamos oficializando algo 
que estava pendente nas 
gestões anteriores. Agora 
sim, o prédio é definiti-
vamente da categoria”, 
comemorou o presidente 
Joaquim de Oliveira.

Denúncia do Sindicato resulta em contratações  
de trabalhadores

Após denúncia do nosso 
Sindicato sobre os tempo-
rários e as terceirizações 
irregulares (informativo de 
março/11) as empresas Don-
nelley e Prol Gráfica, que che-
garam a ser vistoriadas pelos 
diretores João e Álvaro, vão 
acabar com o trabalho tercei-

rizado e contratar trabalhado-
res. A Donnelley extinguiu a 
terceirizada FELC e admitiu 
novos empregados. E a Prol 
Gráfica ,diante da pressão do 
nosso sindicato, acabou com 
a presença da cooperativa e 
se comprometeu a contratar 
empregados inclusive alguns 

Os cursos serão realizados 
aos sábados e o exame 
de seleção será em 30 de 
julho. Para mais informa-
ções consulte o Sindicato: 
3699-1555 (Barueri).

Lembre-se: a capaci-
tação profissional é uma 
exigência de um mercado 

de trabalho que evolui 
rapidamente. Seu em-
penho em busca de qua-
lificação é fundamental 
para o aprimoramento 
profissional e a manu-
tenção da empregabili-
dade neste segmento tão 
dinâmico.

temporários da terceirizada 
Global. Procedendo desta 
forma, as empresas elimina-
ram a necessidade de recorrer 
ao serviço temporário para 

dar conta dos serviços ex-
tras. Registrar trabalhadores 
representa segurança para o 
empregado e para a empresa. 
Desta forma, todos ganham.



Proposta de mudança 
na Previdência

Trabalhadores rejeitam  
proposta da Plural

Você já retirou 
seu abono salarial?

O governo quer discutir 
com as centrais sindicais duas 
propostas para acabar com o 
fator previdenciário (índice 
que reduz os benefícios de 
quem se aposenta mais jo-
vem) para quem já está no 
mercado de trabalho. Para 
os futuros trabalhadores há 
somente uma proposta: idade 
mínima de 65 anos (para ho-
mens) e 63 (para mulheres).

Uma das alternativas 
estudadas para quem já está 
trabalhando é a adoção do 
fator 85/95 - que garante 
benefício integral quando a 

Em busca de uma jor-
nada de trabalho mais 
digna, nosso Sindicado 
encaminhou proposta de 
sábados alternados para 
a Plural Gráfica.

A empresa apresentou 
uma contra proposta que 
levada à Assembleia foi 
recusada pelos trabalha-

Se você faz parte do 1,2 
milhão de trabalhadores 
que têm direito a receber 
o abono salarial mas ainda 
não resgataram o benefício, 
fique atento. O prazo vence 
no dia 30 de junho.

Têm direito ao abono, no 
valor de um salário mínimo 
(R$ 545,00), trabalhadores 
cadastrados no PIS/Pasep há 
pelo menos cinco anos, com 
carteira assinada ou nomea-
dos em cargo público durante 
pelo menos 30 dias em 2009 
e que tenham recebido, em 
média, até dois salários míni-

soma da idade com o tempo 
de contribuição der 85, para 
as mulheres, e 95, para os 
homens. 

O fator 85/95 é mais be-
néfico para quem começou 
a contribuir cedo e sempre 
trabalhou registrado. Isso 
porque esse segurado atingi-
ria antes a soma necessária. 

No entanto, o gover-
no espera que a fórmula 
85/95 aumente para quem 
estiver há menos tempo no 
mercado de trabalho. No 
futuro, ela poderia ser, por 
exemplo, de 95/105.

Luta pelas 40 horas 
semanais continua

No último dia 25, nos-
so Sindicato participou, 
juntamente com a Força 
Sindical e as demais cen-
trais sindicais, da Luta 
pelas 40 horas Sema-
nais em Brasília/DF. 

O ato realizado no Sa-
lão Negro do Congresso 
Nacional retomou as ne-

gociações pelas 40 ho-
ras e reivindicou temas 
considerados prioritários 
pelas centrais: redução 
da jornada sem redução 
de salários, fim do fator 
previdenciário,  elaboração 
de uma legislação pelo fim 
das práticas antissindicais, 
entre outros.

dores por não atender as 
expectativas.

Nosso Sindicato con-
tinuará acompanhan-
do e participando dos 
desdobramentos desta 
negociação afim de que 
o resultado contemple 
os interesses dos traba-
lhadores.

mos de remuneração durante 
o período trabalhado.

De acordo com o Ministé-
rio do Trabalho, 18.503.353 
pessoas têm direito a re-
ceber o abono neste ano. 
Até agora, 17.303.699 já 
fizeram o resgate (93,52% 
do total). O valor repassado 
totaliza R$ 8,6 bilhões.

Ainda restam 1.199.654 
abonos a serem pagos, que 
correspondem a um total 
de R$ 653,8 milhões. Se 
não fizer a retirada até o dia 
30 de junho, o trabalhador 
perde o direito ao valor.

d i r E i t o s  d o  t r a b a l h a d o r

Sindigráficos presente na luta pelas 40 horas

O diretor Álvaro (Já Morreu) em assembleia na Plural Gráfica


