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Gráficos engrossam a luta pela Agenda 
Unitária da Classe Trabalhadora

Nosso sindicato está presen-
te com toda sua força nas lutas 
nacionais pela classe traba-
lhadora. No dia 3 de agosto, o 
Sindigráficos marcou presença 
na grande marcha de mobili-
zação convocada pela Força 
Sindical e demais 
centrais para a divul-
gação da “Agenda 
Unitária da Classe 
Trabalhadora” em 
São Paulo. Milha-
res de trabalhadores 
reuniram-se na  Pra-
ça Charles Miller, 
em frente ao estádio 
do Pacaembu e de-
pois seguiram em passeata até 
a Assembleia Legislativa.O 
presidente do Sindigráficos, 
Joaquim de Oliveira ressaltou 
a importância da mobilização. 

“Este ato reúne trabalhadores 
de todo Brasil para reivindicar 
mudanças na política econô-
mica e outras medidas que 
visam melhorar as condições 
de trabalho de muitas catego-
rias. É fundamental que todos 

participem e fortaleçam a luta”, 
destacou Joaquim. 

Presença também em 
Brasília

Há pouco menos de um 

mês, em 6/7, nosso Sindicato 
já havia participado do ato em  
Brasília, junto com a nossa 
central, Força Sindical e as 
centrais CGTB, CTB, UGT e 
Nova Central, para uma grande 
manifestação que marcou a 

posição do movimento sindical 
na luta pela redução da jornada 
de trabalho de 44 para 40 horas 
semanais sem redução dos sa-
lários, reunindo cerca de 6 mil 

Além da redução da jornada, a pauta da Agenda Unitária inclui outras reivindicações:
• Fim do fator previdenciário;
• Regulamentação da Convenção 151 (negociação coletiva no setor público) e a 
ratificação da Convenção 158 (contra a demissão imotivada);
• Mudança na política econômica do governo (redução dos juros, novo projeto de 
desenvolvimento, mais e melhores empregos, salário igual para trabalho igual);
• Garantia de aplicação de 10% do Orçamento da União em Educação;
• Reforma agrária e reforma urbana do solo, contra as discriminações e contra a 
precarização das relações de trabalho por meio de terceirizações.

trabalhadores. 
A manifestação também 

fez parte da programação da 
Agenda Unitária da Classe Tra-
balhadora, definida na Conclat 
em 2010.

Nosso Sindicato continua 
sendo um dos princi-
pais agentes na nossa 
região a fomentar a 
luta pelas 40 horas. 
“Vamos continuar a 
pressão, não só nas 
fábricas mas prin-
cipalmente sobre a 
classe política, para 
que os parlamentares 
votem a proposta que 

reduz a jornada de trabalho, 
o fim do fator previdenciário, 
entre outros itens”, ressaltou 
Joaquim Oliveira, presidente 
do Sindigráficos.

Presentes na marcha em São Paulo, da esquerda para direita: Presidente do Sindigráficos, Joaquim de Oliveira, Presidente do Sind. dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Construção Civil, Antonio de Sousa Ramalho e Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, Miguel Torres.

Marcha em São Paulo

Marcha em Brasília



Os gráficos de  
Barueri, Osasco, 
Taboão e Região 
já estão iniciando 
os preparativos e a 
mobilização para a 

Campanha Salarial 2011. Neste 
momento, é fundamental que todos os 
trabalhadores tomem consciência da 
importância da organização da cate-
goria em torno dos objetivos e ações 
de campanha salarial. Essa organiza-
ção, somada à força da sindicalização 
e legitimidade da nossa entidade - e 
de todos os sindicatos de gráficos que 
participam da negociação - garante 
avanços e vitórias no processo de 
discussão e luta da campanha salarial.

Sem participação e apoio da base, 
o Sindicato não faz milagre. Por isso é 
vital que a categoria acompanhe aten-
tamente as orientações nos boletins do 
sindicato, as convocações para reu-
niões e assembleias, e as explicações e 
informações passadas pelos diretores 
nas portas das fábricas.

Nos últimos anos, a economia no 
Brasil vem mantendo um ótimo rit-
mo que tem se refletido no lucro das 
empresas. E só a luta e a pressão vão 
garantir que esse resultado se reverta 
em salários maiores e benefícios no 
bolso dos trabalhadores!

Joaquim de Oliveira 
Presidente
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Vai começar nossa  
jornada na 

Campanha 
Salarial 2011!
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Vitória para os trabalhadores
da Plural Gráfica

Sindigráficos participa da Conferência 
UNI Gráficos na França

Uma antiga luta do sindicato acaba 
de ser ganha para os trabalhadores da 
Plural Gráfica. A empresa, após várias 
negociações,  fechou acordo para que 
os trabalhadores tenham direito a fol-
gar mensalmente aos sábados. Desta 

Nos dias 7,8 e 9 de junho, nosso 
sindicato participou da Conferência 
“Seguir o caminho: organização e 
Força” organizado pela UNI Gráficos 
& Global Packaging. A UNI é a União 
Mundial para as habilidades e servi-
ços, que representa 900 sindicatos e 20 
milhões de trabalhadores no mundo. 
O encontro foi realizado em Paris, 
França, e discutiu estratégias para 
organizar e viabilizar uma resistência 

forma, os companheiros gráficos 
conquistam mais qualidade de vida e 
um tempinho extra para o lazer. Essa 
vitória só foi possível graças a parti-
cipação do trabalhador com a força 
do sindicato na luta por seus direitos.

comum para os desafios do setor.
Na conferência foi destacada a 

importância da evolução e do forta-
lecimento dos sindicatos gráficos na 
busca de resultados positivos a todos 
os trabalhadores. No evento também 
foram debatidas as dificuldades en-
frentadas pelo setor com as mudanças 
nas indústrias gráficas que precarizam 
as condições de trabalho, e a impor-
tância da reação sindical.

Álvaro (Já Morreu) durante Assembleia com trabalhadores.



O Sindicato acompanhou este 
tradicional campeonato apoiado pela 
Finger Print e faz questão de para-
benizar todos os participantes, bem 
como elogiar a atitude da empresa 
em incentivar a prática de esportes 
e promover a integração e confrater-

A forte equipe femi-
nina da Valid mostrou a 
garra das trabalhadoras 
gráficas da nossa base 
na 64ª edição dos Jogos 
Industriários do SESI.

Parabéns aos participantes do campeonato 
Finger Print de futebol Society

nização entre os funcionários e seus 
familiares. Trata-se de um exemplo a 
ser seguido pelas empresas da nossa 
base!

O diretor Nanico (Anderson), do 
nosso Sindicato, acompanhou a or-
ganização e o desenvolvimento da 

Meninas da Valid são 
campeãs do Futsal

E s p o r t E

O time feminino levou 
a taça na modalidade Fut-
sal e encheu de orgulho os 
companheiros de Osasco e 
Região. Parabéns as estas 
atletas trabalhadoras!

disputa. O destaque foi a participação 
da equipe campeã, Acabamento 1,   
que levou a melhor na final contra 
o Acabamento 2, por 2 gols a 1. Em 
terceiro lugar ficou a equipe Queridi-
nhos, que venceu os boleiros do time 
Expedição por 6 a 2.

Nas fotos: Álvaro (Já Morreu), diretor do nosso Sindicato, entrega o troféu à equipe 
segunda colocada. Ivan, também diretor, entregou a premiação aos artilheiros. O diretor 
da empresa, Sérgio, entregou o prêmio ao time que ficou com a 1ª colocação.



EDiTal DE COnVOCaÇÃO
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DA COMUNICAÇÃO GRAFICA E NOS SERVIÇOS GRAFICOS DE BARUERI, OSASCO E REGIÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE TRABALHADORES GRÁFICOS

Pelo presente Edital, nos termos do Estatuto Social da entidade, e na condição Categoria Profissional Gráfica Diferenciada nos termos do artigo 511 da CLT, 
Processo MTPS 319.819/73, DOU de 03.10.1974, página 11.231, independentemente da atividade principal da empresa, convoco todos os trabalhadores gráficos 
integrantes nas Indústrias da: Gravura, Oficiais Gráficos e Encadernadores, Tipografia, Encadernação e Impressão Digital e Eletrônica, da Comunicação Gráfica 
e dos Serviços Gráficos, e das atividades descritas da C.B.O. - Classificação Brasileira de Ocupações do MTE, no Grupo 9.2 e do Grande Grupo 7, nos Códigos 
7661 - Pré-Impressão, 7662 - Impressão, 7663 - Acabamento Gráfico, Cartográfico, Flexográfico, Acabamento Digital Gráfico, 2149-30 - Tecnólogo em produção 
gráfica, Tecnólogo gráfico, e 2624-10 - Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) - Tecnólogo em design gráfico, produtos e segmentos gráficos impressos 
mencionados no IBGE - Indústria da Transformação, - CNAE, CONCLA, PRODLIST - Impressão e Reprodução de Gravações, - em empresas de Serviços de 
Pré-Impressão, e das disposições contidas na Clausula de Beneficiários da Convenção Coletiva de Trabalho, estabelecidos nos Municípios de (Barueri, Osasco, 
Carapicuíba, Jandira, Cotia, Itapevi, Santana de Parnaíba, Embu, Embu-Guaçu, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra,  Vargem Grande Paulista, São Lourenço 
da Serra e Juquitiba), associados ou não, para a Assembleia Geral de Trabalhadores Gráficos a realizar-se às 09h00min do dia 04 de setembro de 2011, na 
Rua Firmo de Oliveira, n.º 97, Bairro - Centro na cidade de Barueri – São Paulo, em primeira convocação, ou uma hora após em segunda e última convocação. 
Da mesma forma convoco todos os trabalhadores que desenvolvem as suas atividades gráficas acima mencionadas nas oficinas e departamentos gráficos das 
Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas no Estado de São Paulo, estabelecidos nestes mesmos Municípios, associados ou não, para outra Assembleia Geral 
de Trabalhadores Gráficos no mesmo dia e local, a realizar-se às 11h00min, em primeira convocação, ou uma hora após em segunda e última convocação. 
Ambas as Assembleias serão realizadas, respectivamente, para o fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) discussão da pauta de reivindicações a ser 
encaminhada ao setor patronal para a Renovação da Convenção Coletiva de Trabalho para o período de 2011 a 2012; b) outorga de poderes à diretoria desta enti-
dade para empreender as negociações necessárias, celebrar Convenção Coletiva de Trabalho, Instaurar Dissídio, firmar Acordo Judicial, ou ainda, conferir poderes 
a FTIGESP para esse fim; c) autorizar o exercício do direito de greve na forma da Lei 7.783/89, em caso de malogro das negociações; d) discutir a instituição 
de Contribuição Assistencial em favor desta entidade, conforme deliberação determinada pela Assembleia, a ser descontada em folha-de-pagamento de todos os 
trabalhadores da categoria, sejam associados ou não; e) discussão sobre a definição de prazos, formas e condições para o direito de oposição ao referido desconto 
dentro das normas e critérios do Termo de Ajuste de Conduta firmado pela Federação e pelos Sindicatos filiados junto ao Ministério Público do Trabalho. Barueri, 
05 de Agosto de 2011. Joaquim de Oliveira - Presidente.

INSS pagará metade do 
13º em agosto

Já começaram as inscrições para o 
17º Campeonato de Futebol Society 

Gradue-se com nossos 
convênios 

A partir do dia 25 de agosto, cerca de 
24,6 milhões de aposentados e pensionis-
tas do INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Social) receberão metade do 13º salário.

O decreto assinado pela presidente 
Dilma Rousseff foi publicado no dia 
22/07 no “Diário Oficial da União” e 
autoriza a antecipação da primeira par-
cela do benefício. 

Os depósitos serão feitos entre os 
cinco últimos dias úteis de agosto e os 
cinco primeiros dias úteis de setembro.

 Já começaram as inscrições 
para o 17º Campeonato de Fu-
tebol Society. As inscrições vão 
até 30 de agosto ou quando forem 
inscritas 32 equipes. O início 

Entrar no segundo semestre do ano abre um leque de 
possibilidades para novas realizações. Que tal graduar-
-se e agregar conteúdo para seu currículo? O nosso 
sindicato possui convênios com faculdades que ofe-

recem valores acessíveis 
que cabem no seu bolso. 
Os descontos variam de 10 
a 40%. Para mais informa-
ções consulte nosso site 
www.sindigráficos.com.br 
ou ligue para 3699-2635 
(sede Barueri)

s E u  d i r E i t o

do campeonato será em 11/9 com 
encerramento em 13/11. No dia 
2/9 será realizada reunião com os 
representantes das equipes para 
discutir o regulamento e alterações 

do mesmo. Portanto, não deixe 
para se inscrever na última hora. 
Ligue agora mesmo para o sin-
dicato e fale com Patrícia pelo 
telefone: 3699-1555.


