
 Agosto - 2014

Campanha Salarial 2014/2015

Pág. 4

Editorial, pág. 2

Dia 15 de agosto mar-
ca o início da Campa-
nha Salarial 2014/2015 
do nosso Sindicato! 
Na data, às 17h, reali-
zaremos a Assembleia 
Geral com toda a cate-
goria da base para dis-
cutir e definir os itens 
que irão compor nossa 
Pauta de Reivindica-
ções, que será entregue 
ao setor patronal. 

A Campanha Salarial 
é um momento em que 
trabalhadores e Sindigrá-
ficos irão, juntos, discutir 
e estabelecer as princi-
pais demandas da cate-
goria para que as mesmas 

Luta por melhores salários 
começa em agosto

Gráfico, participe de nossa Assembleia Geral para definição da Pauta de Reivindicação

possam ser defendidas 
durante a negociação. 
Já está em nossa pauta 
o AUMENTO REAL + 
INFLAÇÃO DO PERÍ-
ODO e A REDUÇÃO 
DA JORNADA DE 
TRABALHO PARA 40 
HORAS SEMANAIS, 
sem redução do salário!

“É de extrema impor-
tância que todos os grá-
ficos, sócios ou não do 
Sindicato, compareçam 
na Assembleia marca-
da e levem sugestões 
que definirão a Pauta. 
Na Campanha passada 
conquistamos 7% de au-
mento para a categoria 

gráfica. Este ano, tam-
bém vamos lutar para 
garantir aumento aci-
ma da inflação, como 
fizemos na campanha 
anterior”, completou o 
presidente. 
   A Assembleia aconte-
cerá, na sede do Sindi-
gráficos, na Rua Firmo 
de Oliveira, 97, Centro 
de Barueri.

Temos
data e hora

marcada para
definirmos o futuro
de nossa categoria!

Participe e leve
sugestões para a

Pauta de Reivindicações!

Veja como fortalecer seu Sindicato 
e usufruir da nossa estrutura!

Nosso presidente, Álvaro, fala de eleições e conscientização

Saiu o edital de convocação para nossa Campanha Salarial 
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E x p E d i E n t E

Recupere as perdas de seu Fundo de Garantia
FGtS

E d i t o r i a l

Não desperdice
seu voto!
Vote consciente!

Quando a eleição se aproxima é corriqueiro 
ouvirmos que políticos são todos iguais, que 
o Brasil não tem mais jeito e que todo mundo 
vota apenas porque é mais uma obrigação! No 
entanto, está na hora de rever esses conceitos. 

Vivemos em uma democracia e, por isso, te-
mos o poder de escolher quem irá nos represen-
tar por determinado período e quem irá executar 
leis (e cobrar impostos) que afetam diretamente 
nossas vidas. Por isso, em vez de continuar com 
esse discurso pronto e antigo, está na hora da 
população brasileira estudar, se informar e 
pensar antes de votar em seu candidato.

O voto consciente, muito mais do que apenas 
uma obrigação, é um ato de cidadania e uma 
vitória do povo. O voto deve ser valorizado, por 
isso, é necessário, em cada eleição, escolher 
aquele candidato que mais condiz com nossos 
princípios e com propostas voltadas para a 
melhoria de vida de toda a sociedade. 

Na hora de escolher um candidato, é impor-
tante pesquisar todos seus projetos para o futuro 
(e se os mesmos são viáveis), em qual partido 
político ele está inserido (e se você comparti-
lha dos mesmos ideais), e se o candidato, em 
mandatos anteriores, cumpriu o prometido, por 
exemplo. Ou seja, questionamentos que ajudam 
a escolher aquilo que julgamos melhor para nós. 

No dia 5 de outubro, escolheremos o futuro 
presidente da República, deputados federais e 
estaduais, senadores e governadores. Desde já, 
atualize-se sobre os candidatos, acompanhem 
suas campa-
nhas eleitorais 
e decida de 
maneira cons-
ciente aquele 
que julga ser 
o melhor para 
o Brasil. Não 
desperdice seu 
voto!

Álvaro Ferreira da Costa
Presidente do Sindigráficos 

O Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço 
(FGTS) está sendo cor-
rigido de maneira errada, 
gerando uma perda de 
bilhões de reais para tra-
balhadores, desde 1999. 
Para reverter à situação 
e o trabalhador receber 
o que é seu por direito, a 
nossa central, Força Sin-
dical, já entrou com uma 
ação na justiça cobrando 
a diferença da correção 
monetária não aplica-

da na conta do FGTS 
de cada trabalhador, in-
cluindo aqueles repre-
sentados por sindicatos 
filiados à Força.

Se você, gráfico, quer 
aderir à ação coletiva que 

já está na Justiça e ter a 
revisão de seu FGTS, vá 
ao Sindigráficos para as-
sinar um termo de adesão 
e apresente os seguintes 
documentos:
- Cédula de Identidade;
-  Comprovante  de endereço;
- PIS/PASEP (cópia da 
CTPS);
- Extrato do FGTS (Cai-
xa Econômica Federal);
- Carta de Concessão do 
Benefício (no caso dos 
aposentados).

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 al-
guns 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.

Prefeitura de Taboão oferece diversos cursos
hora dE EStudar!

Cursos na área de gastronomia:

- Boas práticas em alimentação (básico) 
- Serviço de Copa 
- Cozinha básica e intermediária
- Confeitaria e decoração de bolos
- Panificação
- Pizzaiolo 

Cursos na área de eventos,
bares e restaurantes

- Garçom e garçonete
- Organização de Eventos
Cursos na área de hotelaria
- Camareira e arrumador de hotel
- Recepção e excelência em atendimento

Cursos na área de
hotelaria hospitalar

- Recepção em clínicas, consultórios e 
hospitais

Cursos de línguas estrangeiras
- Espanhol básico
- Inglês básico

Curso de Informática

- Informática básica (windows e pacote 
office)
Os horários disponíveis são: manhã 
(8h30 às 11h30), tarde (13h30 às 16h30) 
e noite (18h30 às 21h30).
    Para mais informações
                 ligue para 4787-3811

Confira!



SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA GRÁFICA DA COMUNICAÇÃO GRÁFICA E NOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE 
BARUERI, OSASCO E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA GRÁFICA

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 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 Clausula de 
Beneficiários da Convenção Coletiva de Trabalho, estabelecidos nos Municípios de 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, associado ou não para assembleia Geral dos Trabalhadores da Indústria Gráfica da Comunicação Gráfica e nos 
Serviços Gráficos de Barueri, Osasco e Região a realizar-se às 17 horas do dia 15 de agosto de 2014, 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 Trabalho para o período de 2014 a 2015; 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 e das entidades de grau 
superior, 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 Esta entidade e pela Federação e pelos 
Sindicatos filiados junto ao Ministério Público do Trabalho; f) Discussão e deliberação sobre a alteração da data-base da categoria.
            
                    Barueri, 14 de julho de 2014. 

                 Álvaro Ferreira da Costa
                                                                             Presidente

Na sexta-feira, 18 de julho, o presidente 
da Federação dos Trabalhadores Gráficos do 
Estado de São Paulo (FTIGESP), Leonardo 
Del Roy, e a diretoria do Sindicato dos Grá-
ficos de Barueri e Região (Sindigráficos), se 
reuniram para discutir as perspectivas da 
Campanha Salarial 2014/2015 da categoria 
(foto). Até o momento, a estratégia publi-
citária já foi finalizada. A FTIGESP vem se 
reunindo com demais sindicatos filiados e, 
em breve, a Pauta de Reivindicações será de-
cidida. Fique atento e acompanhe os desdo-
bramentos da Campanha em nosso site!

Gráficos preparam-se para Campanha Salarial 2014/2015

A situação é mais interessante 
para aqueles que estão próximos de 
se aposentar.

Isso porque, tanto por meio das 
aposentadorias por tempo de contri-
buição, quanto por idade, o Minis-
tério da Previdência Social faz uma 
média de todas as contribuições, de 
julho de 1994 até o pedido do bene-
fício, com a exclusão dos 20% me-
nores recolhimentos. Depois, ainda 
é aplicado o fator previdenciário, 
que reduz em cerca de 30% o va-
lor do benefício. E, ao elevar parte 

apoSEntadoria

Vale a pena recorrer mais à Previdência
desses pagamentos ao INSS, maior 
tende a ser essa média.

Cinco anos de aumento nas con-
tribuições já fariam diferença, ob-
servou a sócia-proprietária do escri-
tório Suzani Ferraro e Advogados e 
presidente da Comissão de Previ-
dência Social da OAB-RJ (Ordem 
dos Advogados do Brasil do Rio 
de Janeiro), Suzani Andrade Fer-
raro. “Mas a verdade é que quanto 
mais tempo de contribuição, maior 
o benefício.” Ela criticou a postura 
de muitos aposentados que come-

moram ter pedido o benefício mais 
jovens e ainda trabalham. “Deve-
riam ter esperado. Pois, quando re-
almente precisarem, e o corpo não 
deixá-los mais trabalhar, não terão 
como elevar a aposentadoria (a não 
ser que peçam na Justiça a troca do 
benefício).”

A presidente do IBDP (Instituto 
Brasileiro de Direito Previdenciá-
rio), Jane Lucia Wilhelm Berwan-
ger, lembrou que o salário de con-
tribuição tem teto, atualmente, de 
R$ 4.390,24. “Portanto, o máximo 

que a pessoa pode recolher é de R$ 
878,04.”

Para quem possui algum tipo de 
atividade remunerada, seja autô-
nomo ou empregado, a legislação 
brasileira não permite o aumento 
do valor de recolhimento, destacou 
Jane.

Portanto, quem recebe salário 
inferior ao teto previdenciário terá 
que recorrer a uma previdência pri-
vada caso queira ampliar a sua ren-
da quando se aposentar.
           Fonte: Diário do Grande ABC



Fortaleça seu Sindicato!

Colônia de Férias em Peruíbe
 O Sindigráficos está regularizando a 

documentação da pousada para, logo 
logo, estar disponível para os gráficos 
associados! O local conta com 12 suítes 
com cozinha, piscina, e está localizada ao 
lado da praia. 

Cursos de idioma, ensino

fundamental e graduação

Descontos especiais para associados

do Sindicato. Confira em nosso site!

Atendimento Odontológico

Associe-se ao Sindigráficos e desfrute 
de todos os benefícios oferecidos aos as-
sociados!

Pensando no bem-estar dos associados, 
nosso Sindicato proporciona um amplo le-
que de benefícios e convênios com descon-
tos especiais para o gráfico e sua família 
nas áreas da educação, saúde e lazer.

Realizado todas terças e sextas-feiras, 
das 9h às 17h, em Taboão da Serra. E to-
dos os dias em Barueri e Osasco.

Os interessados devem ligar para 4771-
8076 (Taboão da Serra), 3699-1555 
(Barueri) ou 3685-1766 (Osasco) para 
agendar a consulta. A apresentação da car-
teirinha do sindicato é obrigatória no dia 
do atendimento.

anivErSário

Sindicato completa 24 anos conquistas
No dia 20 de agosto, nosso Sindigráficos 

completa mais um ano de vida. Agora, serão 
24 anos de um caminho voltado totalmente 
para a conquista de direitos dos trabalhado-
res, fazendo com que, a cada dia, os gráficos 
de nossa base tenham mais dignidade e se-
jam valorizados!

Oficialmente, o Sindicato foi fundado em 
agosto de 1990. Em uma pequena sala em-
prestada pelo Sindicato dos Desenhistas na 
Avenida João Batista.

Em 2006, o Sindicato passou por uma am-
pla reestruturação e modernização. “Sempre 
administramos nossos recursos de forma 
responsável e pensando no trabalhador que 
representamos. Assim, sempre apostamos 
na transparência de nossas ações”, afirma o 
presidente do Sindigráficos, Álvaro Ferreira 
da Costa. Com esse lema, o Sindigráficos 
aumentou sua base de atuação e, no final de 
2006, foi entregue aos trabalhadores uma 
subsede própria em Taboão da Serra, aten-
dendo ao município, Itapecerica da Serra, 
Embu das Artes, São Lourenço, Juquitiba 
e Vargem Grande. No entanto, após o fe-
chamento de algumas gráficas e a perda de 
trabalhadores sócios, a subese foi vendida e 
parte do recurso da venda foi investido na 
compra da nova Colônia. 

Hoje, sob a gestão da atual diretoria, o 
Sindigráficos representa milhares de tra-
balhadores em 15 municípios. Nos últimos 
anos, cresce com o ingresso de, aproximada-
mente, 80 novos sócios por mês. Esse cres-
cimento resultou na conquista de uma sede 
própria em Barueri.

Em 2012, a reforma na subsede do Sin-
digráficos em Osasco foi realizada. Além 
da pintura na fachada, mudanças estruturais 
também foram feitas para melhorar o atendi-
mento ao trabalhador. Assim, dois consultó-
rios odontológicos equipados modernamen-
te estão localizados 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 definiti-
va.

Além do empenho em proporcionar estru-
tura para o gráfico, o Sindicato sempre este-
ve ativo nas lutas diárias dos trabalhadores. 

Nosso Sindicato sabe a importância de es-
tar sempre atento às lutas nacionais e a cen-
tral em que somos filiados, a Força Sindical. 
Por isso, nosso presidente assume o cargo 
de 3º secretário da Secretaria de Seguridade 
Social na Força.

Este é o nosso Sindigráficos. Uma entida-
de forte e preparada para enfrentar e vencer 
os desafios do presente e do futuro!

Plantão Jurídico 
Em nossa sede, os associados 

podem tirar dúvidas sobre 
direitos trabalhistas e 

aposentadoria. 

Vamos garantir mais direitos!
BraSilGráFiCa

  No dia 2 de julho, o Sindigráficos realizava 
mais uma Assembleia com os trabalhadores da 
Brasilgráfica! Entre as reivindicações estão:
- Implantação da jornada espanhola (folgas 
em fins de semana alternados);
- Redução da jornada de trabalho para 40 
horas semanais, sem desconto de salário;
  Caso a empresa se negue a atender as rei-
vindicações, os trabalhadores já aprovaram o 
estado de greve imediato!
  O Sindigráficos continuará 
lutando ao lado do trabalha-
dor! Queremos que os gráficos 
da Brasilgráfica desfrutem de 
momentos de lazer com os fa-
miliares no final de semana. 
Temos certeza que todos os 
patrões têm tempo de sobra 
para aproveitar!

Companheiro gráfico,
fique ligado nos 

desdobramentos dessa luta!


