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SINDIGRÁFICOS OFERECE ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO AOS ASSOCIADOS!

Sindicato fecha mais uma parceria e traz novo benefício aos gráficos!

O Sindigráficos fechou mais uma aos associados que se interessem 
parceria para proporcionar aos asso- pelo serviço. O consultório está 
ciados serviços de excelente qualida- localizado na Rua Ernesto Capelari, 
de! Dessa vez, os gráficos podem 264, no bairro Parque Santos 
contar com atendimentos odontológi- Dumont, em Taboão da Serra. 
cos totalmente gratuitos. Para agendar suas consultas, 

A partir de 1º de setembro, a Dr.ª ligue para 4771-8076. Não esqueça 
Fabiana atenderá toda terça e sexta- de sempre levar sua carteirinha do 
feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h, Sindigráficos nas consultas.

Atendimento gratuito 

para sócios do Sindicato!

Horário de funcionamento:
9h às 12h e das 13h às 17h

Local: Rua Ernesto Capelari, 264
Pq. Santos Dumont, Taboão da Serra

Não esqueça sua carteirinha no dia da consulta!



Trabalhando pela categoria02
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SAIBA COMO RECUPERAR AS PERDAS DE SEU FGTS!

CONGRESSO NACIONAL DA FORÇA SINDICAL

Visite o site do Sindigráficos www.sindigraficos.com.br

Nosso vice-presidente, Álvaro Ferreira da Costa, compõe Diretoria Executiva da Força

Em 27/7, último dia do 7º 
Congresso Nacional da Força 
Sindical, realizado na Praia 
Grande, a diretoria da Central 
foi reeleita e continua sendo 
comandada pelo presidente 
da entidade, Paulo Pereira da 
Silva, que guiará a Força por 
mais quatro anos. Com a 
nova diretoria, o nosso vice-
presidente, Álvaro Ferreira da 
Costa, assume como 3º 
Secretário da Secretaria de 

o secretário-geral, Ivan país discutiam temas atuais Seguridade Social.
Cardoso, e o tesoureiro, João ligados à economia, política, Nos dias que marcaram o 
Lopes. Com o tema “Garantir questões trabalhistas, além evento, 25 a 27/7, nosso 
conquistas, mais empregos, das paralisações nacionais Sindicato foi representado 
direitos e cidadania”, repre- previstas para o dia 30 de pelo presidente Joaquim de 
sentantes sindicais de todo agosto.Oliveira, pelo vice-presidente, 

“Além de fortalecer os sindicalis-
tas em frente aos seus sindicatos 
e a própria Força Sindical, o 
Congresso é uma experiência 
muito importante para trocarmos 
informações e debater assuntos 
de interesse do trabalhador. 
Aproveito para afirmar que o 
Sindigráficos irá aderir aos 
protestos previstos para o dia 
30/8, em que iremos reafirmar a 
Pauta Trabalhista”, completa o 
vice-presidente Álvaro.

O Fundo de Garantia do correção monetária não te os seguintes documentos:
Tempo de Serviço (FGTS) aplicada na conta do FGTS 
está sendo corrigido de de cada trabalhador, incluin-
maneira errada, gerando do aqueles representados 
uma perda de bilhões de por sindicatos filiados à 
reais para trabalhadores, Força.
desde 1999. Para reverter à Se você, gráfico, quer 
situação e o trabalhador aderir à esse ação coletiva 
receber o que é seu por que já está na Justiça e ter a 
direito, a nossa central, revisão de seu FGTS, 
Força Sindical, já entrou compareça a sede Sindi-
com uma ação na justiça gráficos para assinar um 
cobrando a diferença da termo de adesão e apresen-

Eu tenho direito 
à revisão?

Se você teve algum saldo em 
seu FGTS entre 1999 e 2013, 

sim, você tem esse direito.

Tenho direito a 
receber quanto?

O valor vai de acordo com o 
período trabalhado e o valor 

depositado no FGTS. Em 
alguns casos, a atualização 
chega a 88,3% do valor do 

fundo.

Caso a Justiça decida atualizar 
o saldo de meu FGTS, poderei 

sacar o dinheiro?

Desde 2001, apenas 
trabalhadores demitidos sem 
justa causa e os aposentados 
podem sacar os recursos. A 
vitória na justiça significa o 

aumento do saldo para 
quando você puder sacar o 

valor.
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PIS/PASEP (cópia da CTPS);

Extrato do FGTS (Caixa 

Econômica Federal);

 Carta de Concessão do 

Benefício (no caso dos aposen

tados).
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