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Ganhamos ação contra
a Gráfica Multifor mas
Foi um verdadeiro braço-de-ferro jurídico,
mas a ação do Sindicato resultou no
pagamento de direitos aos
trabalhadores demitidos.
Joaquim,
presidente do
Sindigráficos
entrega cheque a
uma das
ex-funcionárias
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Novo ano,
novas lutas
No ano passado tivemos uma
importante vitória para a categoria com a conquista de 9% de reajuste salarial e renovação das cláusulas da nossa convenção coletiva. Mas sabemos que nossas reivindicações não param por aí, há
muito a ser feito para ampliar os
direitos do trabalhador. Neste ano
já começamos a nos organizar
para a campanha salarial de 2012
e convidamos a todos para que se
aproximem do sindicato, interajam
e fiquem atentos a luta de todos
os trabalhadores. No segundo semestre lançaremos nossa Campanha Salarial mas é preciso ficar
ligado nas questões que envolvem
as lutas dos gráficos. É fundamental informar-se, engajar-se e mobilizar companheiros para estarem envolvidos diretamente na
luta da categoria. No mês de maio
teremos a Festa do Trabalhador
com o 1º de Maio Unificado, comemoração que reúne a Força Sindical e outras centrais e que defende “Desenvolvimento com menos juros, mais salários e mais
empregos”. E em outubro teremos
eleições no Executivo e Legislativo
municipal. Precisamos votar conscientemente para não se arrepender mais tarde.
Abraço a todos

Joaquim
de Oliveira
(Quinzinho)
Presidente do
Sindigráficos

Sindigráficos ganha ação
contra a Multiformas
Cheques na mão e orgulhosos. Assim saíram os
ex-trabalhadores da Gráfica Multiformas, que estiveram na subsede do Sindigráficos em Taboão da Serra no dia 15 de fevereiro e
receberam seus direitos
graças a ação do sindicato. Vinte e oito funcionários
da empresa receberam
seus pagamentos depois
de 3 anos de batalha judicial. Nosso sindicato acompanhou os trabalhadores
Trabalhadores na subsede do Sindicato em Taboão posam para a foto da vitória, tendo à
frente o presidente e o vice-presidente do Sindigráficos
em todo processo e orientou os empregados demitidos a não trotrasse com uma ação civil coletiva para
car o pagamento de suas verbas
garantir o recebimento dos direitos aos
rescisórias pela quitação de outros eventrabalhadores. Para o presidente do nostuais direitos, como por exemplo, irreguso sindicato, Joaquim de Oliveira, esta
laridade no pagamento de horas extras.
foi uma importante vitória para categoA gráfica demitiu cerca de 280 empreria. ”Esta conquista é do trabalhador grágados de forma irregular. Nosso deparfico, pois representa muito mais que um
tamento jurídico ingressou com mais de
valor financeiro, representa sua dignida150 ações individuais onde foram realide preservada através do respeito aos
zados acordos de parcelamento das
seus direitos. Continuaremos na luta por
rescisórias. Porém, em novembro de
todos que foram injustiçados por esta
2009 estes pagamentos foram suspenempresa e tenho certeza que estamos
sos, sendo preciso que o sindicato enmuito próximos da vitória completa”.

Caso ADPRESS e ADGRAF:
Justiça atende pedido do sindicato
Muitos devem se lembrar da Adpress e Adgraf, gráficas falidas em 2003
localizadas em Osasco. Ambas deixaram
mais de uma centena de empregados
sem receber seus direitos. Em janeiro
deste ano, o departamento jurídico
do Sindigráficos conseguiu na Justiça
que os bens pessoais dos sócios dessas duas empresas, penhorados inicialmente apenas em benefício de um grupo de ex-empregados, sejam utilizados
para pagar o direito de todos os mais de
80 ex-empregados que aguardam o fim
do processo de falência. No processo de
falência só se havia arrecadado 150 mil
reais, o que é muito pouco para quitar
todos os direitos trabalhistas. Com a
liminar provisória concedida pela 7ª Vara
Cível de Osasco a Justiça reconhece que
os sócios das falidas desviaram dinhei-

ro dessas empresas e adquiriram vários
imóveis que depois foram “vendidos”
para terceiros. Nosso depto. jurídico alerta que, é preciso que os trabalhadores
fiquem atentos à saúde econômica da
empresa. “ Se o trabalhador perceber
que a empresa está quebrando é importante descobrir para onde e quem está
sendo desviado o dinheiro, pois só assim a Justiça terá condições seguras de
rastrear e bloquear bens e valores dos
sócios, antes que eles apaguem os rastros de seus desvios”, explica Dr. Aquiles
O sindicato continuará acompanhando este e outros casos que chegarem
ao nosso depto. jurídico, postulando
para que sejam penhorados tantos bens
dos sócios quantos bastem para que os
trabalhadores tenham seus direitos plenamente atendidos.

ENCONTRO
Mais de 250 trabalhadoras da categoria gráfica, de São Paulo,
Barueri/Osasco e Região e cidades
do Interior, participaram do Encontro
das Mulheres Gráficas/2012 organizado pelo Sindigráficos. O evento foi
realizado nos dias 9, 10 e 11 de março em Santos/SP. As palestras abordaram temas como: lutas das mulheres contra a discriminação, assédio
moral e sexual, tripla jornada, condições salariais e de trabalho. Além da
discussão destes pontos, as companheiras participaram de sorteios de
brindes e usufruíram de momentos
de lazer no litoral paulista.

“Esse encontro representa um
momento de reflexão sobre as
conquistas e reivindicações da
mulher trabalhadora e debate reivindicações de direitos, os quais
jamais devem ser deixados de
lado”, enfatizou nosso presidente Joaquim de Oliveira.
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MULHERES GRÁFICAS

O Dia das Mulheres foi
comemorado com palestras e
lazer na Colônia dos Gráficos

Todos os presentes relembraram as lutas históricas
das mulheres e os desafios de hoje
Logo na
chegada, as
meninas
ganharam a
camiseta
oficial do
encontro

Para o vice-presidente do sindicato, Álvaro Ferreira da Costa (Já Morreu), o evento reúne vários fatores
importantes para as trabalhadoras.
“Este é um encontro que promove integração, informação e lazer
para a mulher gráfica ”, afirmou.

A alegria do café da
manhã do sábado mostra
como seria prazeroso o
fim de semana na praia

Uma pausa
para
as fotos de
recordação
do Encontro

O vice-presidente,
Álvaro falou da luta
contra todo tipo de
assédio sofrido
pelas trabalhadoras
gráficas

Muitas
foram
as sortudas
que
ganharam
cestas de
produtos
especiais
para as
mulheres,
inclusive
esta
funcionária
da Colônia

Funcionários da Gráfica Donnelley
conquistam dias de folga alternados
Foram muitas lutas para que, finalmente, esta empresa cedesse à favor dos trabalhadores. A partir de 11/3, a Donnelley
Gráfica começou a trabalhar no sistema de
sábados alternados. Essa conquista só foi

possível graças ao empenho, perseverança
e exemplo de união dos trabalhadores desta empresa. Com essa mudança os gráficos desta empresa terão mais tempo para
descanso e lazer pois além de terem 4 fol-

gas mensais a partir deste acordo terão mais
2 sábados livres. Da mesma forma os trabalhadores do horário noturno que tinham
4 folgas as sábados terão mais 2 domingos de folga.

VEM AÍ...

1º DE MAIO UNIFICADO
A comemoração será realizada na Praça Campo de Bagatelle pelas Centrais:
Força Sindical, CGTB, CTB, NCST e UGT
Nosso sindicato convida todos os trabalhadores gráficos da região
para participar do “1º de Maio Unificado” lançado oficialmente no
dia 13 de março pela Força Sindical, CGTB, CTB, NCST e
UGT.O tema deste ano é “Desenvolvimento com menos juros,
mais salários e mais empregos”. Fique atento, pois neste ano a
festa voltará a ser realizada na Praça Campo de Bagatelle, região
norte de São Paulo, próximo a Estação do Metro Santana. Os
trabalhadores terão a oportunidade de reunirem reflexão e lazer.
Durante todo o dia poderão assistir a shows de artistas
consagrados e participar dos sorteios de 15 carros 0km e um
caminhão de prêmios. Para participar, retire o cupom na sede e
subsedes do sindicato a partir de 1º de abril,
preencha e deposite nas urnas no local do
evento. Atenção, não se atrase: as urnas serão
recolhidas às 10h no dia 1º de Maio.

s e
Sorteio de 15 carro
rêmios!
um caminhão de p
Anote aí::
1º de Maio 2012 Unificado
Das 7 às 18 horas
Local: Praça Campo de Bagatelle,
próximo a Estação do Metro Santana.
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FIQUE SABENDO

Gráfica Ibratec
intransigente
Há mais de um ano, o Sindicato
tenta negociar com a empresa
Ibratec para que haja folga em sábados alternados. Apesar da insistênia
do para que a empresa atenda a reivindicação dos gráficos que lá trabalham, a empresa não sinaliza interesse em negociar com os trabalhadores. Só temos a lamentar a
postura atrasada da Gráfica Ibratec.
É fundamental que o trabalhador se
mobilize junto com o sindicato para
lutarmos por este direito. Só a ação
pode trazer resultados. Mobilize-se.

Nova Lei do
Aviso Prévio
O aviso prévio é uma notificação
que o que o empregado ou empregador dá a outra parte para que ela
se prepare para o fim do contrato de
trabalho. Até antes da mudança da
Lei, quando o empregado era demitido sem justa causa - independente
tempo de serviço - ele tinha o direito
ao aviso prévio de 30 dias, que poderia ser cumprido trabalhado ou indenizado (pago pelo empregador no
ato da rescisão de contrato). Com a
nova lei /2011, sancionada no dia 11
de outubro de 2011, foi mantido o prazo de 30 dias de aviso prévio, mas
poderá sofrer alterações dependendo tempo de serviço. Ou seja, para
cada ano trabalhado acrescenta-se
três dias, podendo chegar ao limite
de 90 dias (60 mais os 30 atuais).
Ou seja, a partir de 20 anos de trabalho o empregado já tem direito aos
90 dias.

ATENÇÃO TRABALHADOR GRÁFICO!

É importante
lembrar que o
Se você foi demitido, entregue
vínculo com o sindicato
a carteirinha no ato
encerra-se com o término do contrato
da homologação
de trabalho. Entregue sua carteirinha de sócio
no local em que realizar sua homologação (no RH da empresa
ou no Sindicato para registrados há mais de 1 ano). Fique atento!

