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Nossa Campanha Salarial 2011
deu a partida inicial para mais uma
jornada de luta rumo à conquista.
Com o grito de guerra “Só a luta
tira a gente da sinuca”, vamos par-
tir para cima dos patrões.

Não vamos permitir que eles nos
deixem numa sinuca de bico: va-
mos brigar por reposição e aumen-
to real, respeito aos nossos direi-
tos, redução para 40 horas sema-

Um dos novos itens que constam da
nossa pauta é a adoção do pagamento da
cesta básica em Vale Alimentação, atrela-
do a um percentual de 10% sobre o piso
normativo. A sugestão foi  do nosso diretor
Álvaro (o “Já Morreu”). Isso evita a
trabalheira de levar a cesta prá casa, além
do trabalhador poder escolher o que ele re-
almente acha importante comprar na alimen-
tação de sua família pondo um fim a péssi-
ma qualidade da cesta recebida pelo traba-
lhador, que era cheia de fuba e farinha.

Categoria aprovou
pauta em assembleia

nais de trabalho e fim da rotatividade.
Nossa pauta nesta Campanha Sa-

larial foi aprovada na Assembleia  re-
alizada em de 4/9 na sede do sindi-
cato.

O ato contou com ampla partici-
pação dos trabalhadores, que deba-
teram e aprovaram os itens do do-
cumento que seguiu junto com a
pauta geral da nossa Federação para
os patrões.

Cesta básica em
Vale Alimentação

Gráficos, vamos confiar no nosso taco e seguir unidos rumo à vitória!



E D I T O R I A L

Trabalhadores zumbis invadem Ministério do Trabalho

Nosso sindicato abre
protesto e engrossa a pau-
ta da categoria com a rei-
vindicação do fim da
rotatividade e demissões
imotivadas.

A rotatividade de tra-
balhadores é um hábito
praticado pelas empresas
com o propósito de redu-
zir custos, já que a média
salarial dos demitidos é
superior à dos admitidos.
Esta prática também esti-
mula as demissões imotivadas, prejudican-
do o trabalhador, que além de perder vín-

João Lopes
da Costa

Diretor
Financeiro

Com a participação do nosso sindica-
to, no dia 1/09, dirigentes e trabalhadores
ligados a cerca de 35 sindicatos da região
Oeste da Grande São Paulo, através do
Conselho Intersindical de Saúde e
Seguridade Social de Osasco e Região
(CISSOR), levaram zumbis (simbolizando
trabalhadores doentes) para a frente da
Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego em São Paulo, num inusitado
protesto contra a falta de estrutura do ór-
gão para fiscalizar as condições de saúde
e segurança nas empresas.O protesto reu-
niu cerca de 300 trabalhadores e terminou

com a entrega de um documento ao supe-
rintendente substituto da SRTE/SP,
Makoto Sato, cobrando soluções para o
problema.

Para o presidente do Sindigráficos, Jo-
aquim de Oliveira, o ato foi um sucesso:
“Unidos, chamamos a atenção da popula-
ção, dos trabalhadores e principalmente,
do Ministério do Trabalho para a questão
da falta de condições de fiscalização da
saúde e segurança do trabalhador. Agora
vamos ficar em cima deles para que as pro-
vidências sejam adotadas o quanto antes”,
disse Joaquim.

A invasão zumbi ao MTE
chamou a atenção da socieda-

de para a precariedade da
infraestrutura do órgão...

...nosso Sindicato foi um dos
participantes do protesto
levando a cobrança dos
gráficos por um basta nesta
situação!

Um basta à rotavidade!
culo com a empresa e ter
seu salário constante-
mente desvalorizado,
não recebe nenhum tipo
de investimento na sua
profissão no período que
esta trabalhando, como
treinamentos, cursos e
aperfeiçoamentos que
contribuiriam para seu
crescimento na empresa.
Esta rotatividade preda-
tória tem que acabar.

Queremos incentivo
profissional e mais respeito ao trabalha-
dor gráfico!

Juros altos só servem
para encher bolso
de banqueiro

Há duas semanas, quando o
COPOM decidiu baixar em 0,5% a taxa
básica de juros (a SELIC), de 12,5%
para 12%, economistas e empresários
de plantão fizeram o maior alarde. Di-
ziam que ia elevar a inflação e coisa e
tal. Mas o tempo está mostrando que é
história pra boi dormir. Para nós, tra-
balhadores, na atual conjuntura, está
claro que os juros altos só servem para
inchar os bolsos dos banqueiros, seja
pela remuneração dos Títulos do Te-
souro (que geralmente estão nas mãos
de instituições financeiras e são remu-
nerados de acordo com a Selic), seja
no efeito em cascata que a alta da Selic
provoca nos juros dos empréstimos
bancários no varejo (por si só já ab-
surdos).

Esperamos que a tendência de bai-
xa continue nas próximas reuniões do
COPOM. Com isso, o Banco Central,
que deve ser sim um braço do governo
federal na regulação (e na condução)
da política econômica, mostra que está
atento a essa questão e que a mamata
do mercado financeiro está chegando
ao fim. Até porque, se o Brasil tem su-
perado crise após outra com força e
crescimento, é graças ao mercado in-

terno, com
dinheiro no
bolso do
trabalha-
dor.



Para retirar os convites é
obrigatório comparecer no
sindicato (sedes ou sub-
sedes).

Não será permitida a entra-
da na festa sem o convite, pul-
seira e documento de identifi-
cação.

Os convites (e pulseiras de
acesso) serão distribuídos de
3/10 até 11/11, na sede e
subsedes do sindicato. Se o
associado não puder compa-
recer para retirar o convite,
poderá enviar seu dependente
mediante a apresentação da
carteirinha do titular e res-
pecitvo documento de identifi-
cação .

Atenção: no dia 8/10 (sába-
do), das 9 às 16h, o sindicato
abrirá (sede e subsedes) ex-
clusivamente para retirada de
convites. Fique atento e garan-
ta o seu!

Mais informações pelo tel.:
3699-1555 c/ Patricia ou Carla.

VEM  A Í...

ACONTECEU

Presidente da Força Sindical
visita nosso sindicato

O presidente da
Força Sindical do
Estado de São Pau-
lo, Danilo Pereira da
Silva, visitou a sede
do Sindigráficos no
mês de setembro
(20) para conhecer
as nossas instala-
ções. Durante a visi-
ta, o presidente se
prontificou a ajudar
os gráficos nas cons-
tantes lutas e desta-
cou que hoje se or-
gulha em ver uma di-
retoria tão combativa, diferente das di-
retorias anteriores. Lembrando que, no
dia 3 de agosto nosso sindicato também

OBERTHUR CARD SYSTEMS

Em reunião com a Oberthur Card Systems nosso
presidente Joaquim e o diretor Álvaro,cobraram
o fornecimento da Cesta Básica e a empresa se
comprometeu a cumprir a reivindicação. A empre-
sa pediu um prazo alegando que está passando
por adequações devido a recente mudança e tem
previsão de que,  a partir de 1/11já começará  a
fornecer, o vale alimentação aos trabalhadores. A
empresa também estará providenciando o cartão
Visa-Vale para a Cesta de Natal, possibilitando
assim para que o trabalhador escolha os produ-
tos que irão compor sua ceia natalina.

DONNELLY GRÁFICA

   Vitória para os trabalhadores! A assembleia rea-
lizada no dia 6/9 com os funcionários da empresa
Donnelly aprovou, por 260 a 125 votos, a jornada
de sábados alternados. O acordo será vigorado a
partir de janeiro do ano que vem. Esta é uma im-
portante conquista para o gráfico, garantindo mais
tempo para o convívio com a família.

IBRATEC

   Nosso sindicato vem cobrando da empresa
Ibratec  a adoção do trabalho em sábados alter-
nados para os trabalhadores. A empresa afirmou
que há interesse na proposta mas a mesma está
passando por reformulação nos quadros de fun-
cionários. A diretoria do Sindigráficos estará acom-
panhando de perto o andamento da questão.

G IRO  NAS  EMPRESAS

Nosso diretor Álvaro Ferreira da Costa ao lado de Danilo Pereira em
manifestação em São Paulo.

marcou presença junto a Força Sindi-
cal, no Dia de Luta pela Agenda Unitá-
ria de 2011.



VOCÊ  SAB IA?

Trabalhador gráfico: ao encerrar o vínculo com a empresa em que trabalha, a carteirinha de sócio do
sindicato perde a validade. Ao entrar em outra empresa gráfica, é necessário preencher nova ficha de

sindicalização! Fique atento e atualize seus dados cadastrais no sindicato.

NOT ÍC IAS  GERA IS

Número de empregos formais
criados em agosto é inferior

ao do mesmo período de 2010
De acordo com os núme-

ros divulgados pelo Cadas-
tro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) do
Ministério do Trabalho e
Emprego divulgados em
14/9, O Brasil registrou a
criação de 190.446 empre-
gos formais em agosto des-
te ano. O número ficou
abaixo do registrado no
mesmo período de 2010,
quando foram criados

299.415. Em julho, o país
registrou a criação de cer-
ca de 141 mil empregos
formais.Já em agosto deste
ano, 1,63 milhão de pesso-
as foram demitidas e o to-
tal de admitidos chegou a
1,83 milhão.No acumulado
do ano, 1,82 milhão de em-
pregos formais foram cria-
dos, enquanto no mesmo
período de 2010 foram ge-
rados 1,95 milhão.
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E X P E D I E N T E

Em meio a disputa acirra-
da, as equipes inscritas na 17º
Edição do tradicional Cam-
peonato de Futebol Society
estão à todo vapor.

São 28 equipes disputan-
do o troféu de campeã. Os
jogos acontecem no Clube
dos Metalúrgicos de Osasco

Venha torcer com seu time no
17º Campeonato de Futebol

Society dos Gráficos
e Região (MetalClube), no
bairro do Rochdale.

Trabalhador, venha
prestigiar e torcer por sua
equipe e torne nosso com-
peonato  ainda mais animado.
Para acompanhar os resulta-
dos,  acesse nosso site:
www.sindigraficos.com.br

Aproveite e consulte nosso site para conhecer nossos
convênios e promoções: www.sindigraficos.com.br

volta às
atividades!

Depois de passar fecha-
do no período de baixas
temperaturas, o Wet´n Wild,
parque aquático mais famo-
so do mundo, volta às ativi-
dades. Para os nossos asso-
ciados há um desconto es-
pecial no valor do passapor-
te, que de R$ 73,00 (bilhe-

teria) pode ser adquirido no
sindicato por R$ 52,00.
Aproveite e ligue agora
mesmo para obter mais in-
formações. O telefone do
Wet’n Wild é 4496-8000 e
o endereço é rodovia dos
Bandeirantes, km 72,
Itupeva, São Paulo.

Ouça na Rádio Difusora AM 1540, às quartas-feiras,
das 17 às 18hs, o programa Espaço Sindical com a

participação do nosso presidente, Joaquim de Oliveira.

Fique de
ouvidos abertos!


