
Gráfico, chegou a 
hora de começar a se 
preparar para mais 
um Campeonato de 
Society! As inscrições 
acontecerão de 10 a 
24 de março, na sede 
do Sindigráficos, em 

Vem aí nosso tradicional 
Encontro das Mulheres!

O mês de março está chegando 
e o Sindigráficos já está preparan-
do o Encontro das Mulheres 2020! 
Neste ano, o evento, que já é tradi-
ção para as mulheres da nossa ca-
tegoria, acontece nos dias 7 e 8/3, 
sábado e domingo, na Colônia de 
Férias dos Gráficos de São Paulo, 
na Praia Grande.

As inscrições começam dia 15/2 
e vão até o dia 28/2, das 8h30 às 
17h30, de segunda a quinta-feira, 
e das 8h30 às 16h30, às sextas-fei-

XXV Campeonato 
de Society do 
Sindigráficos está 
chegando!

Barueri. Por isso, é es-
sencial que as equipes 
comecem a ser forma-
das!

A data prevista pra 
início do Campeonato 
é 12/4. O local ainda 
será definido!

Repelimos a ideia
que todo trabalho
informal é
empreendedorismo
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O Sindigráficos já está 
se preparando para a Cam-
panha Salarial 2020/2021! 
Este ano, sabemos que será 
ainda mais difícil, já que a 
última Convenção Coletiva 
de Trabalho perde a vali-
dade em 1º de setembro, 
nossa data-base. Ou seja, 
teremos que reivindicar e 
negociar ponto a ponto 
com o sindicato patronal. 

Realizaremos 
seminário em maio

Campanha Salarial 2020/2021

Sendo assim, estamos 
planejando um seminá-
rio, na primeira quinzena 
de maio, para discutirmos 
pautas e estratégias dessa 
Campanha Salarial. Sabe-
mos que será um ano difí-
cil e o patronal vai querer 
ainda mais direitos nos-
sos. Por isso, queremos te 
ouvir e precisamos do seu 
apoio.

Preencha a ficha
de sindicalização
e entre nas lutas
da categoria

Novos benefícios
estão à espera do
associado e de
sua família

                   Inscrições para as 100 primeiras mulheres!
 A saída para o Encontro acontece no dia 6/3, às 
20h, também em nossa sede!

ras. As interessadas devem com-
parecer na sede do Sindigráficos, 
localizada em Barueri, com carteiri-
nha em mãos!

ATENÇÃO!



      chegou com 12,6 milhões 
      de pessoas desempregadas 
no Brasil, de acordo com o IBGE. Além 
disso, vemos um crescimento expressi-
vo do trabalho informal, que já atinge 
38,4 milhões de pessoas que trabalham 
sem direitos, segurança ou garantias.

Como se não bastasse o cenário 
dramático, ainda tratam esses traba-
lhadores informais como empreende-
dores. Atividades como transporte de 
passageiros, entrega de mercadorias e 
alimentos, entre outros tipos de tra-
balho, conhecidos como os populares 
bicos, hoje são contabilizados como 
empreendedorismo. Mais uma vez, 
governo e a elite do país, brincam com 
a inteligência do trabalhador e do povo 
brasileiro!

Mas a brincadeira não para por ai! 
Os trabalhadores com carteira assinada 
também sofrem com perdas de direitos! 
Desde novembro do ano passado, o tra-
balhador só poderá entrar na Justiça 
do Trabalho para cobrar pendências 
do FGTS dos últimos cinco anos, antes 
eram dos últimos 30 anos. Ou seja, a 
empresa não respeita o seu direito, não 
recolhe o valor do FGTS, não deposita 
na sua conta do FGTS e quem sai lesa-
do é você, trabalhador! De acordo com 
a Procuradoria-Geral da Fazenda, são 
228 mil empresas que possuem uma 
dívida de R$ 32 bilhões, sendo a grande 
parte dos não-pagamentos de até 30 
anos! Ou seja, milhares de trabalhado-
res prejudicados!

Os brasileiros são lesados a cada se-

gundo, seja pelo governo ou pela elite 
desse país! Precisamos ter a consciên-
cia de que nós, trabalhadores, somos 
responsáveis pelo crescimento do PIB 
desse país! Somos a locomotiva do 
Brasil!

Vamos lutar com ainda mais afin-
co pelos nossos direitos! Vamos cuidar 
desse país enquanto ele ainda é nosso!

Em meio ao caos, trabalhadores continuam 
sendo a locomotiva do Brasil

Joaquim de Oliveira
PRESIDENTE DO 
SINDIGRÁFICOS

Dia do Gráfico: uma história para se orgulhar
Em 7 de fevereiro, a cate-

goria comemora o Dia Nacio-
nal do Gráfico, data que nos 
remete para um momento 
histórico dos trabalhadores 
gráficos! Em 1923, liderada 
por João Costa Pimenta, foi 
realizada uma greve por me-
lhores salários, que durou 42 

dias, resultando na conquista 
de direitos que antes, nunca 
tínhamos alcançado.

A ousadia e a coragem 
para lutar e conquistar direitos 
para a categoria é o principal 
legado que essa data deixou à 
categoria. Em 1923, não havia 
se quer alguma entidade que 

representasse a nossa classe, 
o que fortaleceu ainda mais 
a iniciativa dos trabalhadores 
que enfrentaram o patronato e 
a política da época e, com isso, 
fez nascer a União dos Traba-
lhadores Gráficos (UTG), pri-
meiro sindicato oficialmente 
reconhecido no Brasil.

Até hoje, os direitos con-
quistados por estes gráficos 
se mantêm aos trabalhadores. 
Desde então, a luta em favor 
da nossa classe não parou. 

Por tudo isso, gráfico, nos-
sa categoria tem muitos mo-
tivos para se orgulhar! Para-
béns, gráfico! A luta continua!

Em 21/1, o presidente e o 
vice-presidente do Sindigráfi-
cos, Joaquim de Oliveira e Au-
relino Pereira Silva (Mineiro), e 
ex-trabalhadores da Brasilform 
permaneceram em frente da 
empresa, localizada em Cotia, 
durante todo o dia.

Isso porque a Brasilform fe-
chou as portas em novembro 
de 2019 e não pagou os direi-
tos trabalhistas dos gráficos. 

Brasilform fecha as portas e
não paga direitos trabalhistas

E, infelizmente, sem nenhuma 
ordem judicial, eles estavam 
tirando as máquinas de dentro 
da empresa, os únicos bens 
que podem ser vendidos para 
pagar o que é devido e de di-
reito dos ex-empregados.

“Essa empresa sempre 
deu problema ao setor! Ex-
plorou ao máximo os traba-
lhadores, não registrava em 
Carteira de Trabalho e, ago-

ra, fecha as portas sem aviso 
e sem a decência de pagar. 
Saímos da frente da empre-
sa às 17h, após um oficial 
de justiça chegar ao local, 
devido nossa solicitação, e 
liberar a saída das máquinas, 
lembrando que foi registrado 
o nome da pessoa que está 
fazendo a retirada e o local 
de destino delas”, afirmou 
Joaquim. “Agradecemos a 
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presença dos ex-emprega-
dos que ficaram com a gente 
e estaremos de olho neste 
caso para que as coisas se 
resolvam o mais breve pos-
sível”, concluiu.

Até a data de fechamento 
dessa reportagem, as máqui-
nas não haviam chegado ao 
local solicitado pela empre-
sa. O Sindigráficos foi até o 
local para apurar o caso.



Pensando na saúde e no bem-
-estar dos associados, o Sindigrá-
ficos fechou parceria com planos 
ortodônticos e agora os associa-
dos contam com super descontos!

A seguir, confira as clínicas 
atendidas!

Associados do Sindigráficos contam com 
descontos em planos ortodônticos

Clínica Doutores Gouveia
Rua Dona Primitiva Avianco, 244, 12º andar – Sala 1207 – Shopping Primitiva, centro de Osasco.
Telefone: 11 3681-4046     -    WhatsApp: 11 99786-0658

Enoque Odontologia
Rua São Fernando, 139, Jardim Júlia – Barueri.
Telefones: 11 4201-4333 / 11 95142-8586

Para saber mais sobre os 

descontos, entre em contato 

com as clínicas!



Autorizo a empresa
a descontar as mensalidades 

associativas, em favor do sindicato, 
em folha de pagamento.


