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07 de fevereiro é o Dia Nacional dos Gráficos
Sempre combativa, categoria contribui historicamente com as conquistas trabalhistas 
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     Os  Tipos  Móveis criados  
por Johann Gutenberg no    
século  XV  marcam o início  
da atividade gráfica moderna 
no Ocidente.
     Em nosso País, a profissão 
passou a ser exercida so-
mente a partir de 1808, ano 
em que  a família real mudou-
se de Portugal para o Brasil, 
trazendo consigo as primei-
ras máquinas tipográficas.
     Em 1858 os Gráficos rea-
lizaram a primeira greve de 
expressão em terras brasilei-
ras, parando os jornais da 
Capital Nacional, na época 
Rio de Janeiro. Basicamente 
o movimento denunciou as 
condições de trabalho análo-
gas à escravidão e  reivindi-
cou melhores salários.
       Por lidar com a impressão 
de livros, jornais e demais 
documentos importantes, 
sempre exigiu-se dos Gráfi-
cos  uma   melhor    formação, 

como por exemplo a leitura. 
Isso tornou a categoria uma 
das  mais   conscientes sobre 
a importância de lutar unida 
por seus direitos.

Categoria segue representativa na luta por melhorias

Greve organizada pelos Gráficos em 07 de fevereiro de 1923 é um marco na luta pelos direitos trabalhistas

       Historicamente  o  respeito  aos  Gráficos  se deu por meio 
de lutas que garantiram melhorias para todos os trabalhadores 
brasileiros. Na atualidade, o prestígio da categoria se mantém 
por sua história, mas também pelas lutas do nosso tempo, sen-
do uma delas a necessidade de fortalecer a produção gráfica 
interna e combater a invasão de produtos chineses. 
       Visando  garantir  empregos e melhorar  os salários, além 
de colaborar com a economia nacional, o Sindicato dos Gráfi-
cos é um dos articuladores para a aprovação do Projeto de Lei 
7299/2014. Caso seja aprovado, em vez de comprar de gráficas 
chinesas os livros didáticos distribuídos no Brasil, o governo 
será obrigado por Lei a adquirir os livros em gráficas nacionais.
       A medida é extremamente importante e conta com o apoio 
de lideranças políticas sensibilizadas pelos Gráficos, como o 
deputado Zico Prado e o senador Eduardo Suplicy (PT).   Ambos  
receberam o Sindicato e se comprometeram com o projeto.

     Além de liderar as ações em 
1958, os Gráficos foram van-
guarda nos movimentos se-
guintes, organizados em 1917, 
1923 e 1929. Todos considera-
dos marcos históricos nas lutas 
dos Trabalhadores em geral.
      A greve geral dos Gráficos 
em 1923 garantiu que a ca-
tegoria fosse a primeira a ter 
uma Convenção Coletiva de 
Trabalho    antes    mesmo    da  

Consolidação das Leis Tra-
balhistas,  sancionada 20 anos 
depois pelo então presidente 
Getúlio Vargas.
 Ainda como resultado da 
greve de 1923, os Gráficos sur-
gem como o primeiro Sindi-
cato no Brasil. Este movimento 
marca também o início das 
comemorações do Dia Nacio-
nal dos Gráficos, celebrado 
desde 07 de fevereiro de 1923.

“Temos história, por 
isso temos futuro. 
Parabéns a todos 
os Trabalhadores do  
setor  Gráfico”
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OPINIÃO

Dia Nacional dos Gráficos

Francisco Wirton 
(Chiquinho)  

Presidente do Sindicato

Comemoramos neste mês o Dia Nacional do Trabalhador 
Gráfico, celebrado em 07 de fevereiro. Esta data foi escolhida 
em homenagem aos trabalhadores que fizeram um movimento 
grevista de grandes proporções em 1923. Por mais de quarenta 
dias eles lutaram por melhores salários e condições de trabalho. 

Prestando atenção no ontem, construímos hoje o que sere-
mos amanhã, portanto, é importante voltarmos no tempo para 
entendermos o papel valoroso desempenhado pelo Trabalha-
dor Gráfico na construção histórica do Brasil. 

É de nossa categoria o primeiro registro de organização da 
classe trabalhadora em busca de melhorias nas condições de 
trabalho e salários mais justos. 

Em 1858, os Tipógrafos do Rio de Janeiro fizeram a primeira 
Greve no Brasil. Eles se rebelaram contra as injustiças patronais 
da época. A paralização de 1858 coloca os Gráficos na vanguar-
da do movimento operário no Brasil, o que aumenta a respon-
sabilidade    da   categoria, pois foi a partir desse movimento que 
se vislumbrou um horizonte de conquistas e de maior participa-
ção dos Trabalhadores no cenário Nacional. 

Para exercer a profissão, o Gráfico precisa no mínimo saber 
ler e escrever, condição que desde o princípio faz da categoria 
uma das mais conscientes sobre seus direitos. 

O Trabalhador Gráfico se destaca pela sua perspicácia, arro-
jo e coragem de dizer não as desigualdades. Temos como refe-
rência o notável Machado de Assis, que além de postular entre 
os maiores escritores brasileiros, ainda no século XlX trabalhou 
como  Gráfico na Casa Real, Casa Imperial e Imprensa Nacional. 

Além do conhecimento trazido de países como Itália, Es-
panha, Portugal e Alemanha, a ideologia dos Gráficos serviu de 
semente para a organização dos Trabalhadores brasileiros que 
lutaram por conquistas operarias iguais as existentes na Europa. 

Em meio a satisfação pelas conquistas históricas e conse-
quências que as lutas trouxeram, como prisões injustas, mortes, 
e todos os enfrentamentos durante a Ditadura Militar, os Tra-
balhadores Gráficos nunca esmoreceram em Ação e Organiza-
ção Sindical. 

Essa é a nossa marca, parabéns a todos nós Gráficos. Vamos 
nos manter na Luta sempre.
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              Coluna dos Gráficos
                          Notícias curtas que informam

Curta a  página  dos  Gráficos no   Facebook 
Sindicato dos Gráficos de Guarulhos e Região 

Oportunidade de qualificação 
    Estão abertas as inscrições para os cursos de Informática 
com ênfase em computação gráfica e Inglês oferecidos gratu-
itamente pelo Sindicato. Poderão ser formadas turmas tanto 
na Sede em Guarulhos como na Subsede em Itaquaquecetu-
ba. Para mais infomações entrem em contato com o Sindicato.

Carnaval na Côlonia de Férias
        Os Trabalhadores associados ao Sindicato têm a oportunidade 
de passar o feriado de carnaval em nossa Colônia de Férias. O lo-
cal é completamente equipado com piscinas, quartos mobiliados 
e toda a demais infraestrutura necessária ao laser e descanso. O 
sorteio das vagas acontece no dia 30 de janeiro. Os interessados 
devem entrar em contato com o Sindicato e se inscreverem.

Colônia recebe playground para crianças
Atendendo às sugestões dos Trabalhadores, o Sindicato 

promoveu a instalação de um playground em área livre da 
Colônia. Agora os filhos e demais dependentes dos Trabalha-
dores têm mais uma opção de lazer. 

07 de fevereiro

Dificuldades à vista
O nível baixo das chuvas nas cabeceiras das represas e a falta 

de planejamento dos sucessivos governos do PSDB no estado 
de São Paulo fizeram com que a situação da água seja extrema-
mente preocupante. Infelizmente mais uma vez a conta é do 
povo e só nos resta neste momento poupar o máximo possível. 
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A bola vai rolar para  mais um Campeonato dos Gráficos
Congresso Técnico no Sindicato vai definir a premiação e as regras dia 20 de fevereiro

     O Sindicato  dos  Gráficos 
convoca os interessados em 
participar do Campeonato de 
Futsal 2015 a inscrever suas 
equipes até o dia 20 de fever-
eiro. Na mesma data haverá 
o Congresso Técnico para a 
elaboração do regulamento 
e premiação aos melhores 
times e jogadores.
    O  diretor  do  Sindicato, 
Newton de Campos, infor-
ma que este ano as partidas 
serão disputadas na quadra 
do Clube do Parque Cecap. 
     O início  da  competição 
está previsto para o dia 04 de 
março, com jogos realizados 
sempre a partir das 19h30. 
       Para  confirmar  a   partici-
pação, ao menos um respon-
sável pelo time deve entrar 
em contato com o Sindicato 
e formalizar a inscrição com 
Newton de Campos ou com 
o presidente do Sindicato,     
Francisco Wirton, o Chiquinho.
       Na   opinião   de   Newton

Em 2013 o time da Converplast (vermelho) avançou até a final e foi campeão após vencer a partida nos pênaltis 

O time Folhinhas Aliança jogou bem e ficou com o vice-campeonato em 2013

de Campos, a edição deste ano 
tende a ser bem disputada. 
“Os times entram sempre para 
vencer, mas acima de tudo o 
Campeonato é um momento 
de lazer e integração entre os 
Trabalhadores e o Sindicato. 
Por este motivo vamos estar 
atentos a disciplina. Acredito 
que todos serão  leais   e  ter-
emos jogos limpos, mas caso 
haja violência os responsáveis 
serão punidos”, diz Newton.

Sindicato oferece mais uma oportunidade de qualificação
Convênio com Instituição especializada em cursos profissionalizantes concede desconto de 30%

     Para  incentivar  os Traba-
lhadores Gráficos a busca-
rem atualização e qualifica-
ção profissional, o Sindicato 
mantém diversos convênios 
com insituições de ensino em 
Guarulhos e Região. 
        Buscando ampliar o leque 
de oportunidades, foi assi-
nado neste mês um convênio 
com o Instituto de Educação 
Profissional Conquista.
     Pela  parceria,  os  Traba-
lhadores e seus dependen-
tes podem ter até 30% de 
desconto em cursos nas 
áreas de informática, idiomas 
e profissionalizantes. 
    Os interessados  devem 
entrar em contato com o Sin-
dicato, retirar a guia de en-
caminhamento   e   se  dirigir 
até  a  unidade  da  Instituição  

localizada na Avenida Tiraden-
tes, 2132, Jardim Pinhal (Cen-
tro) - Guarulhos. 
    Além de mais uma possibi-
lidade para os Gráficos amplia-
rem seus conhecimentos, a 
iniciativa beneficia também os 
filhos e demais dependentes 
dos Trabalhadores. Os cursos 
e descontos se estendem às 
famílias dos associados. 
     Pesquisas  revelam  que no 
Brasil há escassez de mão de 
obra qualificada. “Enfrentar 
a rotina diária de trabalho e 
escola pode ser cansativo, 
mas o Traballhador não deve 
entrar na empresa e estacio-
nar. Ele será mais valorizado 
conforme se qualifica. O Sin-
dicato está à disposição e 
colabora com a qualificação”, 
afirma Chiquinho. 
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Sindicato inicia 2015 visitando empresas e 
realizando Campanha de Sindicalização

Ao se sindicalizar o Trabalhador fortalece a categoria e têm inúmeros benefícios
     O ano de 2015 promete ser 
de muitos desafios e os Grá-
ficos vão precisar de muita 
união e organização. 
     Com  o  objetivo de forta-
lecer a categoria e estreitar a re-
lação com os Trabalhadores, o 
Sindicato deve visitar diversas 
empresas realizando palestras 
e divulgando a Campanha de 
Sindicalização. 
    No  mês  de  janeiro o 
presidente Francisco Wirton 
(Chiquinho)  e   o   diretor  New-
ton de Campos estiveram na 
Gráfica e Editora JC (Grupo 
Fama). Durante a atividade 
que reuniu representantes 
da empresa e Trabalhadores, 
Chiquinho realizou uma pales-
tra motivacional na qual tam-
bém citou a importância de os 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
estarem associados ao Sindi-
cato.
     Além de  fortalecer  a  ca-
tegoria para as l utas  trabalhis-

Sindicato visitou recentemente a Gráfica e Editora JC - Fama; em palestra foi citada a importância da sindicalização

Trabalhadores, Sindicato e empresa estiveram unidos durante a palestra

tas os associados têm direito a 
diversos benefícios, entre eles 
Colônia de Férias, Convênio 
com Dentista, Salão de Festas, 
Assistência Jurídica, Cursos de 
Inglês e Informática e descon-
to nas melhores universidades 
de Guarulhos e Região. Os as-
sociados participam também 
do Campeonato de Futsal e 
Festa das Crianças, eventos  
organidos pelo Sindicato.

Confira alguns dos benefícios oferecidos aos Associados

A Campanha de Sindicalização irá sortear uma Moto Zero KM e uma 
TV de 40 polegadas entre Trabalhadores Associados

O Sindicato montou um consultório odontológico em sua Sede. O 
serviço está à disposição de todos os sócios e seus dependentes

Colônia de Férias à disposição dos Trabalhadores Associados, 
lugar ideal para o descanso e lazer em família

Sindicalizado o Trabalhador tem mais representatividade e           
participa diretamente das lutas por melhorias


