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Fique por Dentro!

Campanha Salarial 2013/2014

É isso aí, companheiro 
gráfico! Chega de enro-
lação! Até quando vamos 
esperar sobrar no bolso do 
patrão para recebermos me-
lhores salários? A hora é de 
ir com tudo na nossa Cam-
panha Salarial 2013/2014! 

Em setembro, nossa 
Campanha Salarial tem 
início. Estamos em um 

momento em que, juntos, 
iremos estabelecer as de-
mandas da categoria para 
definir nosso caminho de 
luta! O Sindigráficos pede 
a todos trabalhadores gráfi-
cos que compareçam às As-
sembleias  e deem sugestões 
para definirmos nossa pauta 
de reivindicações que será 
entregue ao Patronal.

Compareça nas 
Assembleias para definição 
da Pauta de Reivindicação!

Traga ideias, críticas e 
sugestões para definirmos 
por quais reivindicações 

lutaremos esse ano!

Na Campanha Sala-
rial anterior, conquistamos 
7,20% de reajuste ao tra-
balhador gráfico mesmo 
com diversos impasses nas 
negociações. Este ano, não 
será diferente! Vamos con-
tinuar reivindicando, ne-
gociando e conquistando 
melhorias para a categoria 
gráfica!

Nossa união
vai ser um rolo 
compressor!

Festa de Confraternização: fique sócio e curta!

Nosso vice-presidente, Álvaro Ferreira da Costa, 
assume como 3º Secretário da Secretaria de 
Seguridade Social na Força Sindical

Vitória: Prol Gráfica paga rescisão de contrato   a 
trabalhadores

Tratamento odontológico gratuito! Confira mais esta 
parceria firmada pelo Sindigráficos!

Edital de Convocação das Assembleias Gerais

Confira a data das Assembleias para
os
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  Trabalhadores nas indústrias gráficas

e Trabalhadores gráficos de jornais e revistas
Dia 13/9 - 15h (Trabalhadores gráficos de jornais e revistas) e

    17h (Trabalhadores nas indústrias gráficas)
Local: Rua Firmo de Oliveira, 97 - Centro de Barueri



e D i t o r i a l

Sindicato dos
Gráficos faz 23 anos!

Em 20 de agosto, o Sindigráficos completou 23 anos 
de uma história de luta pelos trabalhadores.

O Sindicato foi fundado oficialmente em agosto de 
1990. Começamos em uma pequena sala emprestada 
pelo Sindicato dos Desenhistas na Avenida João Ba-
tista e enfrentamos inúmeras dificuldades em nossa 
trajetória. 

Em 2006, em minha gestão, o Sindicato passou por 
uma ampla reestruturação e modernização. Sempre 
administramos nossos recursos de forma responsável 
e pensando no trabalhador que representamos. Assim, 
sempre apostamos na transparência de nossas ações. 
Com esse lema, conseguimos aumentar nossa base de 
atuação e, no final de 2006, entregamos aos traba-
lhadores uma subsede própria em Taboão da Serra, 
atendendo ao município, Itapecerica da Serra, Embu 
das Artes, São Lourenço, Juquitiba e Vargem Grande. 

Hoje, sob a gestão da atual diretoria, o Sindigráficos 
representa milhares de trabalhadores em 15 municípios. 
Nos últimos anos, estamos crescendo com o ingresso 
de, aproximadamente, 80 novos sócios por mês. Esse 
crescimento resultou na conquista de uma sede própria 
em Barueri. 

Em 2012, a reforma na subsede do Sindigráficos em 
Osasco foi realizada. Além da pintura na fachada, mu-
danças estruturais também foram feitas para melhorar 
o atendimento ao trabalhador. Assim, dois consultórios 
odontológicos equipados modernamente estão locali-
zados no térreo do prédio para melhor acessibilidade. 
A recepção, a copa e a cozinha também estão mais 
arejadas e atraentes. A situação do imóvel também foi 
regularizada e conta com escritura definitiva.

Além do empenho em proporcionar estrutura para 
o gráfico, o Sindicato sempre esteve ativo nas lutas diá-
rias dos trabalhadores. Estamos presentes no dia-a-dia 
da porta de fábrica e também nas lutas nacionais, como 
nas manifestações que marcaram o Brasil, em 11/7, no 
Dia Nacional de Luta, reivindicando, principalmente, a 
redução da jornada de trabalho para 40h semanais, fim 
do Projeto de Lei n° 4.330, que amplia a terceirização, 
e fim do fator previdenciário.

Sabemos a importância de estar sempre atentos as 
lutas nacionais e a central em que somos filiados, a 
Força Sindical. Por isso, nosso vice-presidente assu-
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e x p e D i e n t e

Joaquim de Oliveira
Presidente

miu o cargo de 3º secretário 
da Secretaria de Seguridade 
Social na Força.

Este é o nosso Sindigrá-
ficos. Uma entidade forte e 
preparada para enfrentar e 
vencer os desafios do presente 
e do futuro!

Vem aí, a Confraternização dos 
associados do Sindigráficos

FeSta Do SóCio!

Esse ano, novamente a nossa Festa de Confraternização irá 
acontecer no Expo Oeste Carapicuíba. Mas fique atento: apenas 
sócios há, no mínimo, três meses do Sindigráficos poderão par-
ticipar da confraternização!
    EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES! Fique sócio do Sindicato 
e aproveite este e
todos os
benefícios!

    Apenas os gráficos sócios do Sindigráficos há 
mais de 3 meses poderão participar do Festival
de Futebol Society que acontecerá em breve.
   Fique atento ao período de
inscrição de sua equipe e a
data do Festival!
   Em breve, mais informações!

FutGráFiCoS!

Festival de Futebol Society

Esta foi afesta do ano passado!Este ano vai ser ainda melhor! Associe-seao Sindigráficos e garanta sua participação na nossa Festa!A gente se encontra lá!



Desde sua fundação, o Sindi-
gráficos constrói uma história de 
luta e perseverança em busca de 
melhorias e avanços para os traba-
lhadores gráficos em 15 
municípios da região. 

Dando início ao tra-
balho em uma pequena 
sala, em 2006, nosso 
Sindicato passou por 
uma ampla moderni-
zação. Aumentando 
sua base de atuação, o 
sindicato entregou aos 
trabalhadores a subse-
de própria em Taboão 
da Serra, atendendo 
companheiros do mu-
nicípio, Itapecerica da 
Serra, Embu, São Lou-
renço, Juquitiba e Vargem Gran-
de. O crescimento constante do 
sindicato resultou na conquista 
de uma sede própria em Barue-
ri, o que fortaleceu ainda mais a 
luta em defesa dos trabalhadores. 
Na sede, os gráficos contam com 

patrimônio

Sindicato oferece estrutura
de qualidade aos 

trabalhadores gráficos!
atendimentos odontológicos, ju-
rídicos, homologações e com um 
espaço para a realização de even-
tos. 

Em 2012, a reforma na subse-
de do Sindigráficos em Osasco 
foi finalizada. Além da pintura 
na fachada, mudanças estruturais 

também foram reali-
zadas para melhorar o 
atendimento ao trabalha-
dor. Dois consultórios 
odontológicos equipa-
dos modernamente estão 
localizados no térreo do 
prédio. Além da refor-
ma, a situação do imóvel 
foi regularizada e conta 
com escritura definitiva.

Além disso, a partir 
de setembro, os gráficos 

podem contar 
com atendi-
mentos odonto-
lógicos gratui-
tos em Taboão 
da Serra. 

Hoje, para 
dar mais voz a 
nossas mani-
festações sin-
dicais, adquiri-
mos um carro 
Doblo equipa-
do com apare-
lho de som e 
mais seis veícu-
los dos modelos 

Gol, Voyage, Cobalt. 
O Sindigráficos busca o cresci-

mento e aprimoramento de suas 
estruturas para melhor atender o 
gráfico! Vamos continuar avan-
çando!



nóS na Força!

Congresso Nacional da Força Sindical
Nosso vice-presidente, Álvaro Ferreira da Costa, o "Jó Morreu", compõe Diretoria Executiva da Força

Em 27/7, último dia do 7º Congres-
so Nacional da Força Sindical, reali-
zado na Praia Grande, a diretoria da 
Central foi reeleita e continua sendo 
comandada pelo presidente da entida-
de, Paulo Pereira da Silva, que guiará 
a Força por mais quatro anos. Com a 
nova diretoria, o nosso vice-presiden-
te, Álvaro Ferreira da Costa (apelido: 
Já Morreu), assume como 3º Secretá-
rio da Secretaria de Seguridade Social.

Nos dias que marcaram o evento, 
25 a 27/7, nosso Sindicato foi repre-
sentado pelo presidente Joaquim de 
Oliveira, pelo vice-presidente, o secre-
tário-geral, Ivan Cardoso, e o tesourei-
ro, João Lopes. Com o tema “Garantir 
conquistas, mais empregos, direitos e 
cidadania”, representantes sindicais de 
todo país discutiam temas atuais liga-

“Além de fortalecer os 
sindicalistas 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.

Presidente 
Joaquim 

de Oliveira 
marca 

presença no 
7º Congresso 

da Força.

Após negociação com 
Sindicato, empresa paga 1ª 

parcela de rescisão contratual 
a trabalhadores demitidos
No dia 22/7, cerca de 100 trabalhado-

res da Prol Editora Gráfica, com apoio do 
Sindigráficos e do Sindicato das Indústrias 
Gráficas do ABC, realizaram uma mani-
festação em frente a unidade Imigrantes da 
empresa, localizada em Diadema.

De acordo com o nosso presidente, Joa-
quim de Oliveira, a gráfica, que conta com 
mais de 900 trabalhadores apenas na uni-
dade Imigrantes, demitiu mais de 500 grá-
ficos das unidades Imigrantes e Barueri no 
início deste ano. Trabalhadores e sindicatos 
manifestavam a indignação com o descaso 
da empresa que ainda não pagou a 150 de-
mitidos a rescisão contratual. Além disso, a 

dos à economia, política, questões tra-
balhistas, além das paralisações nacio-
nais previstas para o dia 30 de agosto.

Realizamos manifestação em frente à empresa
prol GráFiCa

empresa não efetua depósito do FGTS 
há cerca de 15 meses a todos trabalha-
dores.

Após reunião entre sindicatos e em-
traremos com uma ação coletiva represen-
tando os trabalhadores da unidade Barueri”, 
afirmou Joaquim.

presa, a Prol Gráfica pagou a primeira par-
cela da rescisão contratual no dia 26/7. “Em 
relação ao depósito do FGTS atrasado, en-

Esperamos que a empresa cumpra o 
que foi negociado com os sindicatos e a 
comissão de trabalhadores presente na 
reunião.”,  falou nosso presidente em 

frente da Prol

Vice-
presidente do 
Sindigráficos 
assume 
como 3º 
Secretário da 
Secretaria de 
Seguridade 
Social 
na Força 
Sindical.



FunDo De Garantia

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

Local: R. Ernesto Capelari, 264                                                    
Parque Santos Dumont              

Taboão da Serra

Não esqueça a carteirinha               
no dia da consulta!

O Sindigráficos fechou mais 
uma parceria para proporcionar 
aos associados serviços de quali-
dade! Dessa vez, os gráficos po-
dem contar com atendimentos 
odontológicos totalmente gratui-
tos. 

A partir de 1º de setembro, a 
Dr.ª Fabiana atenderá toda terça 

O Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) está sendo corrigido 
de maneira errada, gerando uma perda 
de bilhões de reais para trabalhadores, 
desde 1999. Para reverter à situação e o 
trabalhador receber o que é seu por di-
reito, a nossa central, Força Sindical, já 
entrou com uma ação na justiça cobran-
do a diferença da correção monetária 
não aplicada na conta do FGTS de cada 
trabalhador, incluindo aqueles represen-
tados por sindicatos filiados à Força.

Saiba como recuperar as perdas de seu FGTS

e sexta-feira, das 9h às 12h e das 
13h às 17h, associados que se in-
teressem pelo serviço. O consultó-
rio está localizado na Rua Ernesto 
Capelari, 264, Parque Santos Du-
mont, em Taboão da Serra. 

Para agendar uma consulta, li-
gue para 4771-8076. Não esqueça 
de levar sua carteirinha do Sindi-
gráficos no dia!

Sorria, aSSoCiaDo!

Cédula de Identidade;

Comprovante de endereço;

PIS/PASEP (cópia da CTPS);

Extrato do FGTS (Caixa Econômica Federal);

Carta de Concessão do Benefício (no caso dos aposentados).

O gráfico que quiser aderir à ação 
coletiva que já está na Justiça e quer 
ter a revisão de seu FGTS, vá ao Sin-

Sindigráficos oferece atendimento odontológico!

digráficos para assinar um termo de 
adesão e apresente os seguintes docu-
mentos:

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.



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 Diferencia-
da 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 13 de 
setembro de 2013, 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-Im-
pressão, 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 dis-
posições contidas na Cláusula de Beneficiários da Convenção Coletiva de Trabalho, estabelecidos nos Municípios 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 Tra-
balhadores nas Indústrias Gráficas a realizar-se às 17:00 horas do dia 13 de setembro de 2013, 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 convo-
cação. 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 2013 a 2014; 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 po-
deres 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 deter-
minada 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, 27 de agosto de 2013. 

             Joaquim de Oliveira
                     Presidente

Fique SóCio!

- Colônia de Férias na Praia Grande, São Paulo;
- Atendimento odontológico;
- Atendimento jurídico;
- Facilidades em cursos de línguas (Wizard, CCAA, Yes!);
- Descontos em instituições de Ensino Médio e Fundamental;
- Facilidades em cursos de Graduação                          
(Faculdade Anhanguera, Uninove, Unifai, entre outras).

O Sindigráficos oferece ao associado 
inúmeras facilidades para o gráfico e 
sua família aproveitar momentos de 
lazer, cuidar da saúde e ter acesso à 

educação de qualidade.

Estrutura, produtos e serviços para você

eDital

Confira o Edital de Convocação para
nossas Assembleias Gerais!


