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Sindicato promove curso de formação sindical 
Todos os diretores participaram da atividade para qualificar a representação dos Trabalhadores
     Em meio a uma ofensiva 
jamais vista na história re-
cente do País contra os Tra-
balhadores, o Sindicato dos 
Gráficos promoveu no mês 
de julho um Curso de For-
mação Sindical. O objetivo 
é qualificar os diretores na 
conscientização e defesa da 
classe  trabalhadora. 
      Durante a atividade, o jor-
nalista Rodrigo Sousa expli-
cou a importância da comu-
nicação. “Usando as redes 
sociais e compartilhando 
conteúdos do Sindicato, di-
rigentes sindicais e Traba-
lhadores ajudam a mobilizar 
a categoria contra a perca 
de direitos”, explica.
   Em palestra sobre a  histó-
ria do movimento sindical, o 
presidente da Confederação 
Nacional dos Gráficos, Leo-
nardo Del Roy, ressaltou a im-

portância dos Sindicatos para 
que os Trabalhadores pudes-
sem ter direitos hoje consi-
derados básicos, como férias e 
registro em carteira. 
    O economista Rodolfo Viana,

Entre outros prejuízos, reforma trabalhista dificulta 
acesso dos trabalhadores à Justiça do Trabalho

Reunidos, todos os diretores do Sindicato dos Gráficos participam de Formação Sindical

Economista do DIEESE faz palestra

    Chiquinho refletiu sobre 
a possibilidade de negocia-
ção direta entre empresa e 
empregado. “Sabendo da 
existência de 14 milhões de 
desempregados, o patrão 
não vai negociar, vai impor. 
Ou o Trabalhador aceita, ou é 
demitido. Simples assim”, diz.     
       O pagamento por horas ex-
tras, Participação nos  Lucros 
e Resultados (PLR),   jornada 
de trabalho, férias, reajuste 
salarial e demais direitos bási-
cos também serão afetados.

do Departamento Intersindi-
cal de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos, apresen-
tou uma reflexão sobre a 
reforma trabalhista aprova 
pelo governo Michel Temer. 
“As empresas estão protegi-
das, inclusive em casos de 
reclamações trabalhistas. Já 
os trabalhadores ficaram sem 
retaguarda”, declara.

‘Trabalhador deve 
tomar consciência 
e fazer sua parte na 

luta por seus direitos’

    Com o calunioso argumento 
de que a reforma trabalhista 
moderniza as leis do trabalho, 
a medida  foi aprovada pelo 
governo de  Michel Temer.
     Em participação no pro-
grama Tribuna Livre, na TV 
Guarulhos, o presidente do 
Sindicato, Francisco Wirton 
(Chiquinho), comentou os 
efeitos. “Na prática, a nova 
legislação protege as em-
presas e dificulta o acesso 
da   classe    Trabalhadora    à 
Justiça do Trabalho”, disse.
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OPINIÃO

Trabalhador não é elefante de circo

Francisco Wirton 
(Chiquinho)  

Presidente do Sindicato

Após a aprovação da Reforma Trabalhista defendida pelo 
governo Michel Temer, é apropriado fazermos uma reflexão 
sobre o   comportamento  dos   Trabalhadores  durante  os 
debates travados pelos Sindicatos contra a medida. 

Por meio de manifestações e greves, os Sindicatos tenta-
ram barrar a proposta, mas a adesão dos Trabalhadores, maio-
res prejudicados com a Reforma Trabalhista, não foi suficiente. 

Os setores da elite empresarial e os senadores, deputados 
e o próprio Michel Temer que a ela servem, comemoram. Se 
esquecem de que os Trabalhadores não são como elefantes 
de circo, que sem saber a força que têm, aceitam viverem 
presos por uma frágil corrente amarrada a uma das patas, 
fixada em um toco de madeira enterrado no chão. Sabemos a 
nossa  força,  iremos nos mobilizar e reagir nas urnas em 2018. 
Cabe aos Sindicatos a conscientização, aos Trabalhadores, a 
consciência. 

A narrativa do governo Temer, por meio de peças pu-
blicitárias, se esforçou em convencer de que a nova legislação 
dá ao Trabalhador a liberdade de negociar diretamente com 
as empresas, o que é uma verdade. Não disse, porém, que 
sabendo da existência de 14 milhões de desempregados, o 
patrão não vai negociar, vai impor. Ou o Trabalhador aceita, ou 
é demitido. Simples assim.

O posicionamento do Ministério Público do Trabalho 
(MPT) e da própria Justiça do Trabalho, desconstrói o argu-
mento de que os Sindicatos se posicionam contrários a pro-
posta apenas porque ela determina o fim da contribuição 
sindical compulsória. Claramente a nova legislação é mais fa-
vorável aos empresários, pois um de seus efeitos imediatos é 
proteger as empresas e dificultar o acesso dos Trabalhadores 
à Justiça do Trabalho. A compensação financeira por horas 
extras,  férias,  participação  nos   lucros  e resultados (PLR),   
jornada de trabalho, reajuste salarial e demais direitos básicos 
também serão afetados.

A lei também é ruim para o País, pois não irá gerar mais 
emprego. Esse é o entendimento dos Sindicatos , do MPT e até 
mesmo da própria Justiça do Trabalho, na pessoa do desem-
bargador  Wilson Fernandes, presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho da 2º Região, que abrange São Paulo, Guarulhos, 
Região Metropolitana e Baixada Santista. 
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              Coluna dos Gráficos
                          Notícias curtas que informam

Ruim com Temer, pior ainda com ele
Pesquisa divulgada pelo Jornalista Lauro Jardim, do Jornal O 
Globo, aponta que apenas 2% da população brasileira aprova 
o governo do presidente Michel Temer. Entre os apoioadores, 
certamente estão deputados e senadores que estão levando 
vantagens para manter Temer no poder. 

Os Trabalhadores Gráficos de Guarulhos e Região foram 
representados no 8º Congresso da Força Sindical, realizado 
na cidade de Praia Grande. Litoral Paulista. Os diretores 
Newton de Campos e Alexandre Assunção participaram dos 
debates juntamente com cerca de três sindicalistas. 

Força

Mala com R$ 500 mil
Acusado pela Procuradoria Geral da República por corrupção e 
organização criminosa, Temer foi gravado negociando propina 
com Joesley Batista. A trama ainda envolve seu amigo e ex-dep-
utado Rocha Louris, flagrado carregando uma mala com R$ 500 
mil reais - a propina seria destinada a Michel Temer.  

Michel Temer e Aécio Neves, ambos envolvidos em casos de corrupção 

Feliz Dia dos País. Que todos 
os Pais tenham um emprego e 
possam sustentar suas famílias 
com dignidade, oferecendo aos 
seus filhos um fututo próspero. 
Esses são os votos da diretoria 
do Sindicato dos Gráficos. 

Dia dos Pais - 13 de Agosto

Jornalista - Guto
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Esporte, lazer e saúde: 13º Campeonato dos 
Gráficos têm partidas às sextas-feiras

      Disputado em quadra de 
socyte no Clube do Parque 
Cecap, às sextas-feiras, a 
partir das 19h, o Campeona-
to dos Gráficos 2017 reúne 
trabalhadores bons de bola. 
A iniciativa do Sindicato visa 
promover a interação en-
tre os Trabalhadores da ca-
tegoria, além de incentivar a 
prática de esporte e o lazer.
      Neste ano, participam da 
competição sete equipes: 
Lis Gráfica, Aliança, EGB, 
FTD, Converplast A, B e C. Converplast A é a atual campeã, já tendo conquistado 4 campeonatos

Salão de Festas recebe melhorias e parcerias 

   Após todos os times se en-
frentarem entre si, os quatro 
melhores avançam à fase 
eliminatória, disputando  
semifinal e final. 
     “Há uma rivalidade sadia, 
natural no esporte. Os jogos 
têm sido bem disputados e 
os jogadores estão tendo um 
comportamento exemplar”,  
comenta  o  diretor Alexandre 
Assunção, responsável pelo 
campeonato.
      A final está prevista para a 
segunda quinzena de agosto.

LIS Gráfica Gráfica Aliança Gráfica EGB

Converplast Converplast B Gráfica FTD

conto para o Trabalhador que precisar  
alugar algum brinquedo, como piscina 
de bolinhas, pula-pula, cama elástica, 
máquina de algodão doce e outros.
      Outra  parceria  importante  é  com  o 

       Os Trabalhadores sócios do Sindica-
to têm à disposição um salão de festas 
completamente equipado, na sede da 
entidade. O local dispõe de mesas e ca-
deiras,  freezer, geladeira, cozinha com 
fogão e microondas,   churrasqueira,   
banheiro e equipamento de som já em 
funcionamento. 
       Para melhorar ainda mais os bene-
fícios disponíveis aos associados, o Sin-
dicato fechou parceria com o fornece-
dor de brinquedos “Alegria em Brincar”,     
ideal para quem pretende organizar 
uma  festa  infantil.  O acordo prevê des-

estúdio de fotografia Neide Viana, que 
também prevê desconto aos sócios. 
     Para alugar o espaço, é necessário fazer 
reserva entrando em  contato  com  o  
Sindicato pelo número 2443-1294
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Sindicato convida para              
palestra com desembargadora

seis PENSAR

Governo Temer é incapaz de tirar o 
País da crise política e econômica

Rodolfo Viana é 
economista do Departa-
mento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos DIEESE

Pouco mais de um ano depois de assumir o poder central, o 
governo liderado por Michel Temer mostra-se incapaz de con-
duzir o país para a normalidade política e econômica. Envolto 
em sucessivas crises, com baixíssima aceitação popular, fra-
gilizado politicamente e denunciado por corrupção pela Procu-
radoria Geral da República, o governo não reúne condições de 
liderar a retomada de um novo ciclo de crescimento.

As tentativas de reativar a economia estão limitadas a re-
formas que aumentam o empobrecimento das parcelas mais 
carentes e necessitadas da população, que têm no sistema de 
Seguridade Social a única possibilidade de viver com certa dig-
nidade. Além disso, seguindo o mesmo ideário, propõe uma re-
forma trabalhista que desregulamenta o mercado de trabalho, 
legaliza formas precárias de contratação, reduz os ganhos dos 
trabalhadores e enfraquece os sindicatos, diminuindo a capaci-
dade de organização e resistência dos trabalhadores. 

Sob o pretexto de aumentar a eficiência e competitividade 
da economia, a reforma trabalhista irá suscitar, com os retroces-
sos nela contidos, tensões e confrontos desnecessários às rela-
ções já difíceis entre capital e trabalho.

Com o uso intensivo dos meios de comunicação de massa, 
especialmente a televisão, o governo tenta ‘vender’ os dois pro-
jetos como se fossem a salvação da lavoura. Chantageando a 
sociedade, insiste que, sem a aprovação das duas reformas, o 
Brasil não retornará ao crescimento e que, por isso mesmo, elas 
são imprescindíveis. Contribuem e reforçam essa lógica falacio-
sa importantes formadores de opinião, nos grandes veículos de 
comunicação e na academia.

A pretensa recuperação econômica, largamente propagan-
deada após a publicação, pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), dos dados trimestrais do PIB, precisa ser in-
terpretada com cuidado. Não há indicadores que deem garan-
tias de que o ciclo recessivo chegou ao fim. Ao mesmo tempo, 
o ritmo de queda da taxa de juros está abaixo do que poderia e 
deveria ser, considerando o recuo da inflação. 

A desaceleração inflacionária deveu-se, num primeiro mo-
mento, ao esgotamento dos aumentos significativos dos preços 
controlados (tarifas), à regularização do regime de chuvas, que 
aliviou o custo da energia e dos alimentos e à desvalorização 
do dólar, inflado com a especulação contra o governo anterior. 

Nesse momento, devido à brutal taxa de desemprego e à 
queda na renda, as expectativas futuras sobre o comportamen-
to dos preços são de redução acelerada, o que leva as taxas de 
juros reais, pagas aos detentores da dívida pública, a incríveis 
6,5% ao ano. Um verdadeiro eldorado para os rentistas, que, na 
prática, inviabiliza qualquer possibilidade de retomada.

    O Sindicato dos Gráficos 
promove no dia 29 de agos-
to, às 18h30, uma palestra 
com a desembargadora do 
Trabalho Ivani Contini Bra-
mante. Mestre e Doutora em 
direito do Trabalho pela PUC 
de São Paulo, Bramante irá 
apresentar   uma   reflexão  
sobre os impactos provoca-
dos pela reforma trabalhista.
      A atividade  é  gratuita e  
aberta a toda população, em 
especial aos Trabalhadores 
Gráficos, sindicalistas gráfi-
cos e de outras categorias. 

      Ivani Bramante adianta os 
temas a serem tratados na 
atividade. “Vamos abordar 
os impactos causados pela 
reforma trabalhista, tanto 
aos Trabalhadores, quanto 
à   representação   sindical”,     
explica. 
    Para Chiquinho, presidente 
do Sindicato, a atividade é 
uma oportunidade para Tra-
balhadores, entidades sindi-
cais, associações, imprensa e 
a população em geral escla-
recerem eventuais dúvidas 
sobre a Reforma Trabalhista.  

Desembargadora do Trabalho virá ao Sindicato dos Gráficos

Colônia de Férias recebe 
melhorias e  pintura

    Aproveitando a pausa 
provocada pelo período de 
inverno, a diretoria do Sin-
dicato realizou diversas ma-
nutenções e melhorias na 
Colônia de Férias. 
      Além  de  pintutra  na 
quadra e nos demais es-
paços externos, os quartos 
receberam novos colchões e 
travesseiros. Todas os apare-
lhos de TV agora são digitais  
e   na   cozinha   os   utensílios  

domésticos com defeitos 
foram trocados.
    O local possui salão de jo-
gos, piscina, churrasqueiras 
e dez apartamentos com 
capacidade de hospedar até 
seis pessoas cada. 
     A Colônia de Férias fica em 
Caraguatatuba, próxima as 
mais belas praias do litoral 
norte, ideal para os Trabalha-
dores passarem momentos 
de lazer com suas famílias.

Colônia está à disposição para todos os Trabalhadores


