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VÁ CHORAR PRA LÁ, PATRÃO!

Venha discutir a Campanha
Salarial 2012/2013 com a gente!

BRASILGRÁFICA

Nosso sindicato e os
trabalhadores da Brasil-
gráfica realizaram assem-
bleias em frente à empre-
sa onde foi discutida uma
proposta de sábados alter-
nados. A sugestão foi
aprovada pelos trabalha-
dores e a proposta enca-
minhada. Agora espera-
mos uma posição da em-
presa que demonstrou es-
tar aberta à discussão
quanto a essa reivindica-
ção. Este foi um sinal que
a empresa está atenta às
necessidades do trabalha-
dor. Esperamos que a
Brasilgráfica avance nes-
ta negociação e atenda ao
pedido dos trabalhadores,
fato que resultará em be-
nefícios diretos para am-
bos os envolvidos.

Trabalhadores reivindicam
sábados alternados

De dia e de
noite, a

diretoria do
Sindicato e

o s
trabalhadores

da
Brasilgráfica

se reunem
para exigir

uma
solução
para os
sábados

alternados



E D I T O R I A L

Álvaro da
Costa (Já
Morreu)
Presidente

em exercício

Recomeçamos
nossa luta

Vamos dar início a nossa Cam-
panha Salarial 2012/2013 e para
isso temos que renovar nossas for-
ças.  Este é um momento de foco,
em que devemos estabelecer as
prioridades e assim definir nosso
caminho de luta. Por isso é funda-
mental que todos participem das
assembleias da categoria, opinem,
critiquem e apresentem sugestões.
Além disso, é preciso estar prepa-
rado para os desafios que se se-
guirão.

Lembramos que no ano passa-
do, tivemos uma Campanha Sala-
rial complicada, em que os patrões
mostraram rigidez durante as ne-
gociações, mas que apesar disso
a categoria conseguiu bons resul-
tados. Ainda não sabemos o cená-
rio que nos espera, mas indepen-
dente do que aconteça, é funda-
mental que o trabalhador mostre
união, perseverança e espírito
aguerrido para lutar por seus di-
reitos. Somente com perseverança
iremos superar os obstáculos e
alcançar os resultados que dese-
jamos.

Vamos juntos rumo à vitória da
categoria!

XVIII Campeonato de

Futebol Society

Agradecemos a todas as equipes que irão participar do Campeonato de
Futebol Society deste ano e já foram devidamente inscritas. As chaves

serão definidas em 31/8 e serão disponibilizadas em nosso site.
Fique atento!

Aproveite este momento para reunir os amigos e organizar uma torcida
animada para seu time. O primeiro jogo acontece no dia 16/9 e será

realizado no MetalClube (Av. Luis Rink, 501 - Ayrosa - Osasco).

Assédio Moral: vamos acabar com isso!

RÁPIDAS!

Seguro-desemprego exige que trabalhador
faça curso profissionalizante

Contrariando os princípios dos Direi-
tos Trabalhistas e dos Direitos Humanos,
o assédio moral caracteriza-se por atos
negativos geralmente vindos de pessoas
que assumem cargos mais altos dentro da
empresa dirigidos a outros funcionários.
Na maioria dos casos, os trabalhadores
são insultados verbalmente, sendo subme-

tidos a gritos e xingamentos durante o ser-
viço. Em outras situações, o funcionário é
vítima de boatos e de perseguição, sofre
pressão para alcançar metas irracionais e,
consequentemente, ser demitido.

Se você é vítima de assédio moral ou
conhece alguém que enfrenta o problema,
denuncie ao sindicato!

Desde julho deste ano, o trabalha-
dor que solicitar o seguro-desempre-
go pela terceira vez em 10 anos terá
que fazer curso habilitado pelo Minis-
tério da Educação para receber o be-
nefício. Os cursos são de formação
inicial e continuada ou qualificação
profissional e com carga mínima de
160 horas. Todos os participantes re-

cebem auxílio-desemprego e trans-
porte, além de material didático.  O
seguro-desemprego visa promover a
assistência financeira temporária a
trabalhadores desempregados sem
justa causa e auxiliar na busca de tra-
balho, promovendo ações integradas
de orientação, qualificação e
recolocação profissional.

Contribuinte pode pedir emissão de CPF
de graça pela internet

Desde o dia 2/8 é possível solici-
tar gratuitamente o Cadastro de Pes-
soa Física (CPF) pela internet. Para
pedir o CPF, basta o contribuinte en-
trar na página da Receita na internet e
digitar informações como nome com-
pleto, data de nascimento, título de

eleitor, nome da mãe, naturalidade,
endereço, telefone fixo e celular. O
sistema criará automaticamente um
número de CPF, mas é preciso impri-
mir o comprovante de inscrição e ano-
tar o número depois que os dados fo-
rem validados.



ATRASILDA!

Nosso sindicato esteve
em reunião com a empresa
Prol  para cobrar providên-
cias em relação ao atraso de
FGTS, INSS e correção da
Cesta Básica, que atualmen-
te é oferecida em
desconformidade com a
Convenção Coletiva de Tra-
balho. A empresa afirmou
que irá regularizar os itens
acima e em assembleia
com os trabalhadores a
mesma também se com-
prometeu a colocar o con-

Prol pisa na bola com o trabalhador
trato de refinanciamento de
dívida do Fundo de Garan-
tia no quadro de aviso da
empresa  para que todos ti-
vessem conhecimento e a
mesma ainda não cumpriu o
que foi acordado.

Nosso sindicato solici-
ta a todos os trabalhadores
que fiquem atentos e veri-
fiquem se o FGTS e o INSS
estão sendo normalizados
conferindo em seus extra-
tos. A empresa também se
prontificou a mostrar o con-

NOVA EM FOLHA

Sede de Osasco é entregue repleta de novidades

Quem passa em frente ao prédio do
Sindigráficos de Osasco, quase não o
reconhece. A unidade passou por am-
pla reforma, pintura da fachada e mu-
danças estruturais com o objetivo de
ampliar e melhorar o atendimento ao
trabalhador gráfico. A principal trans-
formação está oferta de dois consul-
tórios odontológicos modernamente
equipados que agora ficam no térreo,
oferecendo maior comodidade e
acessibilidade para o trabalhador. A re-
cepção está mais arejada, moderna e
bonita, assim como a copa e cozinha.

Se você ainda não conhece a
unidade, venha nos fazer uma vi-
sita. A subsede de Osasco está lo-
calizada na Avenida Olavo Bilac,

trato para o sindicato, mas
até o momento não apre-

sentou nenhum documento.
Vamos ficar de olho!

Álvaro (Já Morreu) fala aos trabalhadores da Prol em frente à empresa

Agora a unidade conta com dois consultórios odontológicos

52, Km 18 - Tel. 3685-1766 . Esta
é mais uma ação do nosso sindica-
to para oferecer o melhor ao asso-
ciado!

Participe da
Reinauguração da

nossa unidade de Osasco

Dia 31 de outubro
à partir das 18 horas

...e confira de perto
as novas

instalações



Informativo Sindigráficos: Publicação do Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias Gráficas, da Comunica-

ção e nos Serviços Gráficos de Barueri, Osasco e região

Barueri - R. Firmo de Oliveira, 97 - Centro
Tel: 3699-1555 / 4247-2913 / 3685-1627
Taboão da Serra - R. Adolfino A. Castanho, 148
Jd. Bom Tempo - Tel: 4771-1232
Osasco - Av. Olavo Bilac, 52 - Km 18 - Tel: 3685-1766
E-mail: sindigraficos@uol.com.br

Criação e Edição: Nova Onda Comunicação
Tel: (11) 3654-4172 / novaonda@novaon.com.br

E X P E D I E N T E

Nosso sindicato amplia atendimento jurídico

Para mais informações ligue 3699-1555 ou venha nos fazer uma
visita. Estamos prontos para recebê-los!

Focados em oferecer sempre o melhor para nossos associados,
ampliamos os horários de atendimento do Departamento Jurídico
que são realizados na sede Barueri.
Confira os horários de atendimento:

Segunda-feira – das 9h às 13h
Quarta-feira – das 14h às 18h
Sexta-feira – das 9h às 13h

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS

GRÁFICAS DA COMUNICAÇÃO GRAFICA E NOS SERVIÇOS
GRAFICOS DE BARUERI OSASCO E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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 trabalhado-
res 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 Cláusula de Beneficiários da Convenção Coletiva de
Trabalho, que desenvolvem as suas atividades gráficas nas oficinas e departamentos gráficos da Empre-
sa Folha da Manhã estabelecida na Avenida Marco Antonio Penteado de Ulhoa Rodrigues nº. 700,. Na
Cidade de Santana de Parnaíba – São Paulo, associados ou não, para a Assembléia Geral de Trabalha-
dores Gráficos a realizar-se às 13 horas do dia 24 de agosto de 2012, na Rua Firmo de Oliveira, n.º 97,
Centro, na cidade de Barueri – São Paulo, em primeira convocação, ou uma hora após em segunda e
última convocação, 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 Traba-
lho para o período de 2012 a 2013; b) outorga de poderes à diretoria desta entidade para empreender
as negociações necessárias, celebrar Convenção Coletiva de Trabalho, Instaurar Dissídio, firmar Acor-
do 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 Assem-
bléia, a ser descontada em folha-de-pagamento de todos os trabalhadores da categoria, sejam associa-
dos 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, 02 de agosto de 2012.
Álvaro Ferreira da Costa – Presidente em Exercício.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS

GRÁFICAS, DA COMUNICAÇÃO GRAFICA E NOS SERVIÇOS
GRAFICOS DE BARUERI, OSASCO E REGIÃO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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 que desenvolvem as suas
atividades gráficas abaixo mencionadas nas Oficinas e Departamentos Gráficos das Empresas Proprietárias de
Jornais e Revistas no Estado de São Paulo, estabelecidos nos Municípios também abaixo indicados, associados ou não,
para Assembleia Geral de Trabalhadores Gráficos de Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas no mesmo dia
e local, a realizar-se às 15:00 horas do dia 24 de agosto de 2012, em primeira convocação, ou uma hora após em
segunda e última convocação. Da mesma forma, 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 Cláusula de Beneficiários da Convenção Coletiva de Trabalho, estabelecidos nos Muni-
cípios 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
Assembleia Geral dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas a realizar-se às 17:00 horas do dia 24 de agosto de 2012,
na Rua Firmo de Oliveira, n.º 97, Centro, na cidade de Barueri – São Paulo, 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 2012 a 2013; b) outorga de poderes à
diretoria desta entidade 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 pelo  Sindicato e pela Federação junto ao Ministério Público do
Trabalho. Barueri, 02 de agosto de 2012. Álvaro Ferreira da Costa – Presidente em Exercício.

Desenrole a língua nos cursos de inglês
conveniados no sindicato

Falar mais um idioma é impres-
cindível para quem quer conquis-
tar um bom lugar no mercado de
trabalho. Com este foco, nosso sin-
dicato oferece várias opções de
convênios com escolas de idiomas
com descontos diferenciados. Es-
colha o curso que mais se adequa
à você e não perca mais tempo!

Wizard  - A escola de idiomas

tem endereços em Barueri, na Ala-
meda Araguaia, 840 e na Avenida
Yojiro Takaoka, 3.496, e na Rua
Santo Antonio, 54, Centro Históri-
co de Santana de Parnaíba

CCAA  - Há quase meio século
no segmento de ensino de
idiomas,mais de 210 mil alunos já
cruzaram a fronteira da linguagem
com o sistema de ensino CCAA.

Com várias franquias em toda São
Paulo, o associado poderá esco-
lher o local que prefere cursar o
idioma escolhido.

Yes - Com aulas dinâmicas e
motivadoras, o curso de inglês e
espanhol ensina seus alunos a se
comunicarem desde a primeira
aula. Confira os descontos em nos-
so site ou ligando para o sindicato.


