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Nova Diretoria toma posse e define prioridades
Sindicato se manterá mobilizado contra reformas prejudiciais aos Trabalhadores

   Com considerável índice 
de renovação, tomou posse 
no mês de janeiro a nova 
diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores Gráficos de 
Guarulhos e Região. 
   Uma das prioridades da 
nova gestão será o forta-
lecimento da categoria, por 
meio da união e conscien-
tização dos Trabalhadores.
    Também  estão  entre as 
prioridades do Sindicato, a 
luta contra as reformas nas 
leis trabalhistas e na apo-
sentadoria. Propostas por 
Michel Temer, as mudanças 
retiram garantias legais dos 
Trabalhadores, favorecendo 
somente as empresas. 
     “É  grande  o  desafio  de 
proteger os Trabalhadores 
do desmantê-lo que está 
sendo liderado por Michel 
Temer”, afirma o Sindicato.

     Além de Telma Cardia, 
secretaria Municipal do 
Trabalho e presidente do 
Sindicato dos Frentistas, 
participaram da atividade 
lideranças  do  Sindicato dos

Presidente do Sindicato assume diretoria na 
Secretaria Municipal do Trabalho 

Diretoria assume o compromisso de seguir defendendo a categoria e lutando por melhores condições de Trabalho

Jacqueline, representa Trabalhadoras

    Na Prefeitura Chiquinho 
terá a missão de fortalecer 
a geração de empregos na 
cidade, e promover uma 
melhor qualificação para os  
Trabalhadores. 
       “A vida é mesmo um ci-
clo, às vezes um se encerra 
para outro ter início. Vamos 
começar uma nova etapa, 
onde serei aprendiz com 
vontade de adolescente”, 
comenta Chiquinho sobre a 
nova tarefa. 

Têxteis, Alimentação e Força 
Sindical Regional.
     “Iniciamos esse mandato 
num cenário em que o País 
tem mais de 12 milhões de 
desempregados e é gover-
nado por um presidente que 
não tem qualquer compro-
misso com a classe trabalha-
dora. O desafio é gigantesco”, 
declara a diretoria.

“Temer não tem 
compromisso com 
os Trabalhadores”

    O  presidente  do  Sindicato 
dos Gráficos de Guarulhos 
e Região, Francisco Wirton 
(Chiquinho), foi nomeado no 
mês de janeiro como Diretor 
na secretaria Municipal do 
Trabalho, respondendo pelo 
Departamento de Trabalho, 
Emprego e Renda.
    Entre outras tarefas, o líder   
sindical irá gerir os cursos 
de capacitação profissional 
oferecidos pela Prefeitura na 
gestão do Prefeito Guti.
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OPINIÃO

Novo mandato, novos desafios

Francisco Wirton 
(Chiquinho)  

Presidente do Sindicato

Reconduzido ao cargo de presidente do Sindicato para 
mais um mandato, assumo juntamente com nossa diretoria 
novos desafios. 

Numa reflexão sobre o primeiro mandato, constatamos 
avanços, afinal, entre outras conquistas, a entrega de dois 
consultórios odontológicos montados, mais a conquista de 
seguidos reajustes salariais a cada Campanha Salarial prova 
que muito trabalhamos.   

Este novo mandato tem início em meio a um clima de 
incertezas na economia e na sociedade. Não sabemos, não 
temos sequer a noção de qual será o rumo do Brasil nos 
próximos anos.

Diante do cenário imprevisto, assumimos com o com-
promisso de fortalecer a nossa base, promovendo uma in-
teração maior entre o Sincato e os Trabalhadores. Com isso 
certamente teremos uma categoria mais unida, pronta para 
os embates que serão travados em um curto período de 
tempo.

Em primeiro lugar, sim, vamos defender nosso setor, 
nossa categoria, lutando por mais benefícios, melhorias nas 
condições de Trabalho e um salário mais digno. Mas não 
deixaremos adormecer em nós a unidade da classe traba-
lhadora.

Somente com a união de todos os Trabalhadores teremos 
alguma chance de vitória na luta contra os pontos negativos 
existentes nas reformas trabalhista e da previdência que o  
presidente (?) Michel Temer tentará impor. 

O jogo já começou. Reparem nas ostensivas publicidades 
que o governo Temer têm feito na TV Globo e outros meios 
de comunicação, tentando enganar a população em relação 
as mudanças na aposentadoria. 

Querem nos convencer de que é normal ter que contri-
buir por 49 anos para poder se aposentar. Não consideram 
que ao longo da vida o Trabalhador pode ficar muitos anos 
sem emprego, o que tornaria a aposentadoria impossível.      

Pela proposta de Temer, uma pessoa que comece a tra-
balhar aos 18 anos e tenha a sorte de nunca ficar desem-
pregado em toda a vida, só conseguiria se aposentar inte-
gralmente aos 67 anos.  INACEITÁVEL.  
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              Coluna dos Gráficos
                          Notícias curtas que informam

Atendimento com Dentista
O atendimento no consultório odontológico instalado na sede 
do Sindicato passará a acontecer de segunda a sexta, nos 
horários pré-agendados. O atendimento aos sábados será 
encerrado por motivos de segurança da profissional e dos 
próprios Trabalhadores. 

Em 2016 o Brasil ganhou cerca dois milhões de desempregados. 
Já são quase 12 milhões de homens e mulheres nessas condições. 
Para piorar, o presidente (?) Temer anunciou o corte de 91% nas 
verbas do Pronatec. Segundo o IBGE, o índice de desemprego 
entre os jovens é de 26%. Sem os cursos técnicos oferecidos pelo 
Pronatec, a tendência é a situação piorar.

Temos muito a Temer

De olho
Denúncia encaminhada ao Sindicato, alertando sobre possí-
vel desrespeito as leis trabalhitas por parte da empresa Toder, 
com sede em Guararema, está sendo monitorada. O Sindicato 
sempre irá prezar pelo diálogo, mas jamais aceitará manobras 
ou ‘jeitinhos’ prejudiciais aos Trabalhadores.

Quem não se comunica...
O Sindicato possui uma página no Facebook para manter 
diálogo com os Trabalhadores. Lá são postadas informa-
ções relevantes sobre a categoria, comunicados e demais 
informes. Curta a página e fique por dentro das ações do 
Sindicato: @sindicatodosgraficosdeguarulhos. Por este  
canal o Trabalhador também pode enviar mensagens ao 
Sindicato e interagir. 



3 SINDICATO DOS GRÁFICOS DE GUARULHOS E REGIÃO FEVEREIRO - 2017

Dia Nacional dos Gráficos é celebrado  com       
atividade esportiva e confraternização 

      Como parte das come-
morações em homenagem 
ao Dia Nacional dos Gráficos, 
celebrado em 07 de feve-
reiro, o Sindicato promoveu 
um festival esportivo entre 
os times formados por Tra-
balhadores. 
      As equipes inscritas ti-
veram uma tarde de es-
porte e confraternização. 
Os vencedores das partidas 
foram premiados com tro-
féus.  Ao longo do dia, cerca 
de 150  Trabalhadores passa- Trabalhadores bons de bola da Lis Gráfica

Diretoria toma medidas para evitar déficit e manter benefícios 

Sindicato apresenta planejamento para 2017

ram pela quadra de fute-
bol sintético localizada no 
Parque Cecap. 
     “A categoria gostou. Foi 
um dia bastante movi-     
mentado para os Trabalha-
dores.  Isso nos   estimula a 
promover mais ações como 
essa”, conta o diretor New-
ton de Campos. 
     Para poderem participar, 
cada time colaborou com 
cinco brinquedos que serão 
distribuídos em evento para 
celebrar o Dia das Crianças.

Trabalhadores da Gráfica GD Trabalhadores da Converplast Kawagraf A com Trabalhadores

Trabalhadores da Inapel Kawagraf B Gráfica EGB

de R$ 100,00. Para reservas no 
Carnaval, Natal e Ano Novo o 
valor será de R$ 150,00. O val-
or arrecadado será destinado 
a manutenção da Colônia. 
    O convênio com Dentista 
passa a custar R$ 15,00 men-
sais por família. Atualmente 
o Sindicato disponibiliza dois 
consultórios. 
      A  locação  do  Salão  de 
Festas custa R$ 150,00. O es-
paço agora oferece    cadeiras,  
mesas e freezer. 

   Em assembleia com dire-
tores do Sindicato e aberta 
aos Trabalhadores sócios, a 
direção executiva  apresen-
tou a previsão orçamentária 
para o ano de 2017. 
      Com prognóstico negativo 
em relação a arrecadação, 
foram aprovadas mudanças 
que têm por objetivo a ma-
nutenção dos benefícios ofe-
recidos aos Gráficos.
    A reserva da Colônia de Féri-
as por cinco dias terá o custo
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Lideranças sindicais e políticas prestigiam Dia 
Nacional dos Gráficos e nova diretoria 

   Incluído no Calendário  
Oficial de Guarulhos como 
data comemorativa, o Dia 
dos Gráficos foi prestigiado 
por lideranças sindicais e 
políticas locais e de todo o 
Estado de São Paulo. Entre 
outras ilustres presenças, 
estiveram representantes 
do Sindicato dos Têxteis, 
Frentistas, Metalúrgicos,  
Químicos, Servidores Públi-
cos, Alimentação, Gráficos 
de Osasco e Sorocaba, além 
da Confederação Nacional 
dos Gráficos (CONATIG).  Diretoria do Sindicato recebe lideranças sindicais e políticas em ato para celebração do Dia Nacional dos Gráficos

Paulo (Alimentação), Telma (Sec. do Trabalho) Vereador Luiz da Sede prestigia os Gráficos Lideranças políticas ao lado dos Gráficos

Companheiros do Sindicato dos Têxteis Ver. Thiago Surfista, Chiquinho e Deputado Gileno Deputado Federal Eli Corrêa durante entrevista 

Sindicato fecha parceria e sócios podem ter desconto em pacotes 
de viagens pela CVC e com estúdio de fotografia Neide Viana


