
Em 5/7, o Sindigráficos inicia a Campanha Salarial 
2019 com a realização da Assembleia Geral com os tra-
balhadores gráficos para definição e aprovação da Pau-
ta de Reivindicação. A Assembleia acontece a partir das 
18h, na sede do Sindigráficos!

Vale lembrar! Nossa data-base mudou para o dia 1º de 
setembro! Sendo assim, neste ano, a principal reivindica-
ção do Sindicato é a reposição da inflação do período 
entre 1º de novembro de 2018 a 31 de agosto de 

2019, além de 2% de aumento real aos trabalhadores 
gráficos!

Na última Campanha Salarial, as cláusulas sociais, 
como hora extra e adicional noturno, foram mantidas por 
dois anos e continuam valendo!

Como em todos os anos, sabemos que as negociações 
nunca são fáceis! Por isso, pedimos participação e mui-
ta mobilização da categoria gráfica para termos sucesso 
nessa Campanha! Esperamos por você!



A RESISTÊNCIA GRÁFICA vem quente!
m breve, iniciaremos mais uma Cam-
panha Salarial e contamos com a mo-

bilização de todos os gráficos para conquis-
tarmos resultados positivos para a catego-
ria! Com as cláusulas sociais garantidas por 
mais um ano, nosso foco será a reposição 
da inflação no período (lembrando que ago-
ra nossa data base é 1º de setembro) e au-
mento real de 2%!

Mais do que nunca, com esse novo 
governo muito conservador, sabemos que 
nossos direitos trabalhistas estão ainda 
mais ameaçados! Como se não bastasse 

todas as mazelas trazidas pela Reforma 
Trabalhista, que dificulta as negociações du-
rante a Campanha, agora também enfren-
tamos a ameaça da Reforma da Previdência 
(saiba mais na página 6)! Por isso, a união 
do trabalhador é de extrema importância 
para alcançarmos um resultado satisfatório 
para a categoria!

Participe da Assembleia Geral, que acon-
tece dia 5 de julho, para aprovarmos a pauta 
de reivindicação!

Esteja atento aos chamamentos do seu 
Sindicato!

Fique por dentro da Campanha Salarial 
e escreva com o Sindigráficos a história da 
categoria gráfica!

Joaquim de Oliveira
PRESIDENTE DO 
SINDIGRÁFICOS

Vem ai a Festa de aniversário do Sindigráficos!

EE

Já está marcada a Festa para 
comemorarmos os 29 anos de ani-
versário do Sindigráficos e você é o 
nosso convidado especial! Será no 
dia 25/8, das 11h às 16h, no Centro 
de Tradições de Osasco (CTO)!

A festa é aberta para os asso-
ciados do Sindigráficos e seus de-
pendentes (cônjuges e filhos de até 
18 anos)! Os convites serão retira-
dos na sede do Sindigráficos de 8 
de julho a 15 de agosto (exceto 
finais de semana)!

Teremos shows, brinquedos 
para crianças, comes e bebes!

Convidamos a todos a parti-
ciparem da Festa! Com todas as 
dificuldades que o Sindicato vem 
passando, juntamos esforços para 
trazer esse evento de volta! Para a 
Festa continuar, contamos com a 
participação e mobilização de to-
dos!
Fique sócio do Sindigráficos! 

Esperamos por você!

25 de agosto - 11h às 16h
Centro de Tradições de Osasco

R. Pernambuco, 607 - Rochdale - Osasco

A tradicional festa do Sindigráficos está de volta!



Plural é a campeã do XXIV Campeonato de 
Futebol Society do Sindigráficos

No dia 2/6, a Plural levou o 
ouro para a casa em um jogo 
disputadíssimo com a Margraf! 
A decisão aconteceu nos pênal-
tis, quando a Plural marcou 4 
gols contra 3 da Margraf, que 
ficou com a prata. 

O bronze ficou com a Ibratec, 
que marcou 6 gols contra 3 da 
Sennegraf.

O melhor goleiro do Campe-
onato foi Rodrigo Dias dos San-
tos e o melhor artilheiro, Gabriel 
Santana Soares, com 13 gols, 
ambos da Margraf.

Após a decisão, os jogado-
res e a torcida participaram de 
uma confraternização organiza-
da pelo Sindigráficos! “Agrade-
cemos a participação de todas 
as equipes e da torcida que 
marcou presença semanalmen-

te nos jogos e animou o Cam-
peonato ainda mais!”, afirmou 
Mineiro, vice-presidente do Sin-
digráficos.

Iniciado em 7 de abril, o 
Campeonato contou com a parti-
cipação de 21 equipes que se en-
frentaram em jogos disputadíssi-
mos. Parabenizamos todas as 
equipes: Formapack, Brasilgráfi-
ca (A), Leograf, Plural, Málaga, 
Nova Gráfica, Antilhas, Antilhas 
Flex, Brasilgráfica (B), Sociedade 
Bíblica, Alphacolor, Sennegraf, 
Unitec, Ibratec, Donnelley, Bro-
gotá, Laborprint, Margraf, Auto-
pel, Braspor e I.G.B.

Os jogos aconteceram na 
quadra do Metal Clube (Clube 
do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Osasco e Região), no Roch-
dale, em Osasco.

Artilheiro 
Gabriel 

Santana Soares 
marcou 13 gols

Melhor goleiro Rodrigo Dias dos Santos 



Plural é a campeã do Campeonato

A prata ficou com a Margraf

O bronze foi para a Ibratec

Sennegraf ficou com o 4º lugar



AlphaCollor Antilhas Flex Antilhas Autopel

Brasilgráfica A Brasilgráfica B Brogotá Formapack

IGB Laborprint Leograf Málaga

New Gráfica RR Donnelley Protesto Sociedade Bíblica Unitec

Braspor

O SINDIGRÁFICOS

PARABENIZA TODAS AS EQUIPES QUE 

PARTICIPARAM DO CAMPEONATO!



Não se deixe enganar! Reforma da Previdência é 
mais uma rasteira do governo nos trabalhadores!

A Reforma da Previdência não tem como 
finalidade salvar a sua aposentadoria, aju-
dar a economia do país a crescer ou qual-
quer outra falsa promessa que você ouviu 

ou leu em alguma notícia! Seu maior obje-
tivo? O fim do direito à aposentadoria para 
milhões de trabalhadores!

Com a Reforma da Previdência, teremos 

nosso poder de compra diminuído, ficare-
mos mais pobres e a economia encolhe! 
Menos saúde, educação e até mesmo lazer 
para todos! Todos nós vamos perder!

 O QUE MUDA?

Como é a
previdência hoje?

O homem pode se aposen-
tar por idade, pelo INSS, com 
65 anos e as mulheres, com 
60, sendo o tempo mínimo de 

contribuição de 15 anos. Ou en-
tão, por tempo de contribuição 
ao INSS, sendo 35 anos para ho-
mens e 30 para mulheres.

Para os homens, determina 65 
anos de idade mínima e 62 para 
as mulheres + pelo menos 20 
anos de contribuição para ambos.

Para ter o benefício integral, 

o trabalhador terá que contri-
buir por 40 anos. No entanto, 
se pensarmos no desemprego 
do Brasil, pode levar muito 
mais anos!

O que a Reforma 
determina?

Você sabe o que é o sistema de capitalização?
A proposta do governo apre-

senta o sistema de capitalização, 
que levou muitos aposentados de 
outros países à falência! O siste-
ma já foi adotado, total ou par-
cialmente, por 30 países.

No entanto, segundo estudo 
da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) “Revertendo as 
Privatizações – Reconstruindo 
os sistemas públicos na Europa 
Oriental e América Latina”, 18 já 
desistiram do sistema de capita-
lização.  

De acordo com o estudo, de 
1981 a 2014, trinta países pri-
vatizaram total ou parcialmente 
seus sistemas de previdência so-
cial. Quatorze deles são da Amé-
rica Latina: Chile, Peru, Argenti-
na, Colômbia, Uruguai, Bolívia, 
México, Venezuela, El Salvador, 
Nicarágua, Costa Rica,  Equador, 
República Dominicana e Panamá.

No entanto, a maioria desistiu 
da privatização após a crise fi-
nanceira global de 2008, que es-

cancarou as falhas do sistema de 
previdência privada. Até 2018, 
18 países fizeram a re-reforma, 
ou seja, reverteram total ou par-
cialmente a privatização da previ-
dência social: Venezuela (2000), 
Equador (2002), Nicarágua 
(2005), Bulgária (2007), Argenti-
na(2008), Eslováquia (2008), Es-
tônia, Letônia e Lituânia (2009), 
Bolívia (2009), Hungria (2010), 
Croácia e Macedônia(2011), Po-
lônia (2011), Rússia (2012), Caza-
quistão (2013), República Tcheca 
(2016) e Romênia (2017).

O Chile, por exemplo, é um 
dos países com maior índice de 
suicídio de idosos. Isso porque 
eles não recebem o suficiente 
para a própria sobrevivência. 

Resumidamente, a capitaliza-
ção determina que o trabalhador 
seja o responsável por fazer sua 
poupança, depositando dinheiro 
em uma conta individual, isen-
tando a parte dos empregadores 
e do Estado.

Para o Sindigráficos, a Refor-
ma deve ser realizada em duas 
etapas! Primeiro, cobrar os gran-
des devedores da Previdência; 
segundo, fazer a reforma no setor 
público, onde tem muita gente 
ganhando muito. No setor priva-
do, não tem de onde tirar! O teto 
do INSS, hoje, é de R$ 5.800, mas 
ninguém se aposenta ganhando 
isso!

A DRU, Desvinculação de Re-
ceitas da União, também deve ser 
revista! Ela permite que o gover-
no federal use livremente 30% 
dos tributos federais vinculados 
por lei a fundos ou despesas. Ou 
seja, quando o dinheiro entra nos 

cofres da União, o governo pode 
pegar esses 30% e usar como qui-
ser.  Além disso, quando o gover-
no fala em déficit da previdência 
social, ele não considera o DRU. 
Pois então, onde não tem, não 
tira! COLOCA!

Por tudo isso, trabalhadores, 
fiquem atentos! A Reforma da 
Previdência é mais uma rasteira 
do governo no trabalhador! Fique 
atento e não se deixe enganar 
por falsas promessas! Indepen-
dente de quem você votou, a luta 
também é sua, é de todo mundo! 
Nunca é tarde para reavaliarmos 
nossas escolhas! Afinal, votamos 
para melhorar e não piorar o país!

Para a Reforma da
Previdência, o Sindigráficos
diz um enorme NÃO!

SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DA COMUNICAÇÃO GRÁFICA E NOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE BARUERI, OSASCO E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS

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, inde-
pendentemente 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 relacionados no IBGE - Indústria da Transformação, Grupos 17.3, 17.4, 18.1, 18.2 e como Informação e Comunicação Grupo 58.2 - CNAE, CONCLA, PRODLIST – Im-
pressão e Reprodução de Gravações, em empresas de Serviços de Pré-Impressão, Impressão e Acabamento Gráfico, e das disposições contidas na Cláusula de Beneficiários da Convenção Coletiva de Trabalho, estabelecidos nos 
Municípios de Barueri, Osasco, Jandira, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Embú, Embú-Guaçu, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, São Lourenço da Serra, Santana de Parnaíba, Juquitiba e Vargem Grande Paulista, Araçariguama 
e Pirapora do Bom Jesus, associados ou não, para a Assembléia Geral dos Trabalhadores das Indústrias Gráficas a realizar-se às 18:00 horas do dia 05 de julho de 2019, na Rua Firmo de Oliveira, n.º 97 - Centro, na cidade de 
Barueri, em primeira convocação, ou uma hora após em segunda e última convocação com qualquer número de presença, para o fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) discussão da pauta de reivindicações a ser 
encaminhada ao setor patronal; 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, con-
ferir 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 Assembléia, a ser descontada em folha-de-pagamento de todos os trabalhadores da categoria, sejam associados ou não; e) Informação sobre o prazo e condições para o Direito de Oposição 
ao referido desconto dentro das normas e critérios do Termo de Ajuste de Conduta firmado por este Sindicato ao Ministério Público do Trabalho, o qual será de dez dias iniciando-se no dia 08 de julho à 17 de julho de 2019.

                          Barueri, 07 de junho de 2019

                       Joaquim de Oliveira, Presidente



Autorizo a
empresa a descontar a

mensalidade associativa em favor
do Sindicato em folha

de pagamento.




