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Veja Também:

eleição Sindical 2014

Mais uma vez, os trabalhadores e trabalhadoras 
da nossa base são exemplo de conscientização e 
mobilização. A categoria participou em massa da 
nossa eleição! Foram 73% do total de associados 
que participaram das votações e nos prestigiaram 

com 96% de aprovação. Isso prova que nossa 
diretoria segue os caminhos certos para que nossa 

categoria cresça e se valorize cada dia mais.
Renovamos a composição da direção, mas a 

essência de nossa luta prossegue rumo a mais 
conquistas para os Gráficos!

Dia Internacional da Mulher: venha 
comemorar junto às companheiras na praia!
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Os trabalhadores compareceram e elegeram 
a Chapa 1 - Trabalho de Verdade!

A vitória é da categoria!

Campeonato de Society: acompanhe o 
resultado da rodada no Face!

Homologações: falta de comunicação por 
parte das empresas causa transtorno e 
atraso no recebimento do FGTS

Os trabalhadores compareceram e elegeram 
a Chapa 1 - Trabalho de Verdade!

A vitória é da categoria!Parabéns!Parabéns!



A diretoria agradece o apoio
apoio FundamenTal

Foi em clima democrático e cooperativo que o 
Sindigráficos deu o ponta pé inicial de seu processo 
eleitoral, que contou com a ajuda de colaboradores 

de outros sindicatos.
No dia 12/2, primeiro dia de votação,

Elieser de Souza - Ativista da 
Abrea (Associação Brasileira dos Ex-
postos ao Amianto.
“A nova diretoria é calejada nas lutas 
da categoria! São nomes que conhece-
mos e fazem parte de uma história de 
anos de lutas pelos trabalhadores grá-
ficos e causas populares”.

Luiz Antônio Bernantes, o 
Zulu, liderança metalúrgica.
“Já trabalhei em muitas eleições sin-
dicais. Cada qual tem suas peculiari-
dades e dificuldades, mas todas têm 
um só ideal. Esta não é diferente. Nos-
so trabalho aqui é dar apoio para que 
o Sindicato cumpra da melhor forma 
possível sua missão, que é a de servir 
a categoria e buscar mais conquistas 
para seus associados”.

Renovação e Tradição
“Nossa diretoria foi renovada, mas a maior bandeira do Sindigráficos continuará sendo levantada: a defe-
sa dos direitos trabalhistas. Como sempre, continuaremos na porta das empresas buscando o respeito ao 
trabalhador e garantindo uma vida digna para todos os gráficos.”

Compromisso
“Eu tenho um compromisso enorme com o Sindicato e com a nossa categoria ao dar continuidade ao 
excelente trabalho realizado por nosso antigo presidente, Joaquim de Oliveira. Sua obrigação era com os 
gráficos e a minha também é.”

Participação da categoria na Eleição
“Agradeço, de coração, aos trabalhadores de nossa categoria! Sabemos que muitas empresas tentaram 
impedir a realização da eleição, mas os gráficos participaram em massa das votações, mesmo o voto não 
sendo obrigatório. Meus parabéns a todos os trabalhadores por terem consciência da importância da elei-
ção para o Sindicato e pelo apoio”. 

Em primeiro lugar, agradece-
mos o apoio da nossa categoria 
nas eleições para renovação da di-
retoria! Tivemos a participação de 
73% dos associados que elegeram 
a Chapa 1 – Trabalho de Verdade, 
com 96% de aprovação! Agora, 
nosso antigo vice-presidente, Ál-
varo Ferreira da Costa, o Já Mor-
reu, assume a Presidência de nosso 
Sindicato ao lado de uma diretoria 
inovadora e atuante que dará con-
tinuidade ao trabalho realizado ao 
longo dos anos pelo sindicato.

Os trabalhadores sócios do Sin-
digráficos puderam votar em três 
dias, de 12 a 14 de fevereiro, em 
urnas fixas, em Barueri e Osasco, 
além de itinerantes que realizaram 
rodízio em empresas da base.

Para o presidente Álvaro, o “Já 
Morreu”, a eleição da diretoria 
mostra a confiança da categoria 
no trabalho desenvolvido ao longo 
dos anos pelo Sindigráficos. Leia, 
abaixo, mais declarações do pre-
sidente.



recebido neste processo eleitoral

O dia 12 de fevereiro marcava o 
início de um novo ciclo para o Sindi-
gráficos e nossa categoria. A Chapa 
1 – Trabalho de Verdade veio para 
dar continuidade a tradição e ban-
deiras de nosso Sindicato, além de 
renovar e inovar nossas lutas.

Assim como eu, presidente do 
Sindigráficos, toda a diretoria ao 
meu lado tem o compromisso com os 
gráficos de se manter firme na luta e 
continuar conquistando respeito aos 
trabalhadores de nossa base. Uma 
vida digna é o que queremos para 
os gráficos e suas famílias. Por isso, 
continuaremos negociando para 
ampliar nosso leque se benefícios e 
serviços oferecidos aos nossos as-
sociados.

Como sempre, estaremos de por-
ta em porta de cada empresa verifi-
cando irregularidades e fazendo com 
que todas gráficas cumpram e res-
peitem os direitos trabalhistas.

O Sin-
d ig rá f i cos 
continuará 
lutando ao 
lado do grá-
fico!

e d i T o r i a l

Mudamos
para seguir 
vencendo!

Álvaro Ferreira da
Costa (Já Morreu)
PRESIDENTE ELEITO

a sede do Sindigráficos recebeu diretores, 
lideranças sindicais e militantes que deram suporte 
ao Sindicato na coleta de votos. Confira alguns 
depoimentos de pessoas que confiam e apoiam nosso 
Sindicato!

Carlos Olivares, liderança do se-
guimento de Cargas.
Os gráficos são exemplo de mobili-
zação em prol do trabalhador. Vejo o 
Sindicato como referência em como se 
fazer uma eleição sindical com demo-
cracia, participação e transparência. 
O Sintratecor sempre dará seu apoio 
ao Sindigráficos”.

Jecivaldo Albuquerque, do Sin-
dicato dos Vigilantes/Osasco.
“Esta nova composição da Diretoria 
tem muito a colaborar nas nossas rei-
vindicações sindicais. É bandeira co-
mum de todos nós a redução da jor-
nada sem perda salarial e o Álvaro é 
ponta de lança nesta luta na região. 
Companheiros, uma ótima gestão”.  

imagenS da jornada!



HomologaçõeS

Empresas estão 
pisando na bola!
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e x p e d i e n T e

No domingo, 16/3, acontece a final do XIX Campeonato 
de Futebol Society! As partidas acontecem no Metalclube 
(Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região), 
localizado no Rochdale, Rua Luiz Rink, 501, Osasco.

Às 9h, as equipes disputarão a 3ª posição. Às 11h, é a hora 
da grande final! 

campeonaTo de SocieTy

Está pintando o campeão!

O Sindigráficos convoca a categoria para 
prestigiar a final de nosso Campeonato 
e participar, após a premiação, da nossa 
confraternização.

Acompanhe o resultado de cada rodada 
no nosso site ou Facebook e torça por seu 
time preferido!

O Sindigráficos pede às em-
presas de nossa base agilidade 
no agendamento das homologa-
ções de funcionários demitidos, 
pois algumas gráficas prejudi-
cam o trabalhador ao atrasar o 
procedimento. A agilidade é es-
sencial para que o trabalhador 
demitido não demore para sacar 
seu FGTS e solicitar seu seguro-
-desemprego. O Sindicato estará 
sempre ao lado do trabalhador!

dia inTernacional da  mulHer

Vem aí, o Dia da Mulher do Sindigráficos!
Como de costume, 

nosso Sindicato orga-
niza para todas nossas 
gráficas o tradicional 
Encontro na Colônia de 
Férias dos Gráficos de 
São Paulo, localizada na 
Praia Grande. 

Nesse ano, nossa 
saída será no dia 7/3, 
às 20h, e nossa volta 
será em 9/3, às 15h.
As inscrições já estão 

abertas! Mas fique aten-
ta, nossas vagas são li-
mitadas!

As interessadas de-
vem se inscrever na sede 
do Sindigráficos. (Pro-
curar Márcia ou Aureli-
no Mineiro).

Você sabia?
O Dia Internacional da 

Mulher é comemorado em 8 
de março porque, em 1857, 
operárias de uma empresa de 
tecidos, nos Estados Unidos, 
ocuparam a fábrica e reivin-
dicaram melhores condições 
de trabalho, como redução 
da jornada, igualdade de sa-
lários entre homens e mulhe-
res, além de tratamento digno 
dentro do ambiente de traba-
lho. 

A manifestação foi repri-
mida! Mulheres foram tran-
cadas dentro da fábrica, que 
foi incendiada. Quase 130 
trabalhadoras morreram car-
bonizadas. Em homenagem a 
essas lutadoras, ficou decidi-
do que o dia 8 de março pas-
saria a ser o Dia da Mulher.

O presidente Álvaro parabeniza os trabalhadores da Plural por paralisarem as 
atividades no primeiro dia de trabalho de 2014 (dia 2 de janeiro). Dessa vez, 

garantimos para o gráfico folga em sábados alternados. Além disso, a empresa 
abriu espaço para demissão voluntária. Assim, os trabalhadores poderiam se 

desligar da empresa e receber mais seis meses de cesta básica. 

aconTeceu

Reivindicação na Oberthur
Mais uma vez 

o Sindigráficos 
conquistou 
melhorias para a 
categoria. Após 
negociações com 
a gráfica Oberthur, 
ficou definido 
que a cesta básica 
fornecida teria de 

Vitória na Plural

ESTAMOS NAS REDES SOCIAIS!    Twitter: @sindigraficos     Facebook: facebook.com/sindigraficos      Site: www.sindigraficos.com.br

ser de R$ 85. Já o vale-refeição também aumentou: de R$ 14 para R$ 16 é o 
que o trabalhador da empresa receberá diariamente. O Sindicato parabeniza a 
comissão de trabalhadores. Valeu companheiros!


