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Gráficos celebram 25 anos do Sindicato
Ato na Câmara Municipal demonstrou força e prestígio dos Gráficos
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     Ed. 03 - 2015

       Enaltecendo o passado de 
lutas, e reafirmando o caráter 
combativo da categoria que 
representa, o Sindicato dos  
Trabalhadores Gráficos de 
Guarulhos e Região comple-
tou 25 anos de fundação no 
mês de maio. Durante ses-
são solene realizada na Câ-
mara Municipal, os Gráficos 
receberam homenagens da 
Diretoria, Trabalhadores, diri-
gentes sindicais de outras ca-
tegorias e lideranças políticas.
   Agradecendo o apoio que 
tem recebido da atual dire-
toria, o presidente  Francisco 
Wirton (Chiquinho) destacou 
a  história  do  Sindicato ho-
menageando os fundadores 
da entidade. 
     O evento foi prestigiado por 
presidentes e diretores dos 
Sindicatos dos Têxteis, Vigilan-
tes, Metalúrgicos, Frentistas, 
Servidores Públicos, Alimen-
tação e dirigentes gráficos de

outras cidades e estados, além 
de  representantes      da     Força  
Sindical.
    Autoridades políticas tam-
bém   prestigiaram  a atividade,

Gráfico é homenageado como Operário do Ano

Diretoria do Sindicato sempre unida na defesa dos Trabalhadores Gráficos de Guarulhos e Região

      Trabalhador   Gráfico  há  09 anos e  funcionário  da  Kawagraf, 
Paulo Henrique de Souza Pinheiro, 31, foi homenageado com o 
troféu Operário do Ano. A premiação aconteceu durante Sessão 
Solene realizada na Câmara Municipal de Guarulhos.
      Paulo   Henrique   representou   os    Trabalhadores    Gráficos 
entre os 19 operários homenageados após indicação das centrais 
sindicais CUT (Central Única do Trabalhador), Força Sindical, UGT 
(União Geral dos Trabalhadores) e sindicatos filiados.
          “Fiquei   feliz   em   representar  nossa  categoria. É um incentivo 
e reconhecimento do trabalho que todos nós realizamos. Mais do 
que colaborar com a produção de materiais gráficos, nós ajuda-
mos a gerar riqueza para a Brasil”, comenta.
           Para   a diretoria do Sindicato, a homenagem faz justiça à cate-
goria. Em um momento conturbado, no qual algumas conquistas 
trabalhistas correm risco, é muito bom ver iniciativas que reforçam 
a importância dos Trabalhadores e dos sindicatos.

entre elas o ex-prefeito de Gua-
rulhos Elói Pietá, ex-deputada 
federal Janete Pietá, vereador 
Novinho Brasil, secretário ad-
junto do Trabalho Nelson 
Oliveira e Rodolfo Ribeiro repre-
sentando o governo municipal.
    Nos discursos, sindicalistas e 
políticos condenaram a aprova-
ção do Projeto de Lei 4330 que 
amplia a terceirização. “Essa me-
dida  precariza  os  direitos  dos

trabalhadores e em nada nos 
ajuda”, declarou Nicola Iazzetto, 
um dos fundadores do Sindica-
to, ex-presidente e atual mem-
bro da diretoria.
      O ex-prefeito Elói Pietá elo-
giou a história da categoria. Se-
gundo ele, os Gráficos atuaram 
como vanguarda na defesa dos 
direitos dos Trabalhadores, re-
sistindo às pressões neoliberais 
e outros retrocessos. 
       

“Sindicato agradece 
aos Trabalhadores 
e demais lideranças 
que compareceram 
ao evento”
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OPINIÃO

O trabalho é o melhor remédio 
contra a crise

Francisco Wirton 
(Chiquinho)  

Presidente do Sindicato

 Em meio ao clima negativo que insiste em permanecer na 
rotina dos brasileiros, o Sindicato dos Trabalhadores Gráficos 
de Guarulhos e Região segue trabalhando, afinal ficar apenas 
lamentando não irá melhorar a situação.

Nossa Campanha de Sindicalização, realizada desde o início 
do ano, tem colaborado para que os Trabalhadores compreen-
dam a importância de estarem sindicalizados. Além dos diver-
sos benefícios, a categoria se fortalece na luta por melhores sa-
lários e condições de trabalho. Como parte dessa movimentação 
para fortalecer a categoria, entregamos uma motocicleta 0km 
sorteada pela Loteria Federal entre os Trabalhadores Gráficos.

No mês de maio completamos 25 anos de fundação do 
Sindicato. Para celebrar a data realizamos uma Sessão Solene 
na Câmara Municipal. Agradecemos a presença dos Trabalha-
dores, sindicalistas de outras categorias e lideranças políticas 
que estiveram na atividade. A participação de todos vocês   
demonstra o prestígio dos Gráficos.

Ainda em maio tivemos representante entre os 19 Traba-
lhadores homenageados com o troféu ‘Operário do Ano’, en-
tregue pela Câmara Municipal ao nosso companheiro Paulo 
Henrique, funcionário da Kawagraf há 9 anos e recentemente 
incorporado a Direção Executiva do Sindicato.

Reconhecemos a gravidade da crise política e econômica 
que já complica a vida de muitas famílias. Mas acreditamos que 
o melhor caminho para enfrentá-la é nos mobilizarmos, por 
isso no mês de junho estivemos por duas vezes em Brasília para 
apresentar nosso repúdio ao projeto da terceirização. 

Fomos recebidos por senadores que se comprometeram a 
atuar na defesa dos Gráficos. Aprovado pela maioria dos depu-
tados federais, a terceirização precisa agora passar no Senado. 
Estamos dialogando e pressionando os senadores a vetar esse 
projeto que precariza os direitos dos Trabalhadores. 

Vamos seguir atentos e com atuação constante. O mesmo 
devem fazer todos os Trabalhadores Gráficos e a sociedade. 
Com deputados conservadores e a crise política que vivemos, 
corremos o risco de sofrer sérios retrocessos nos direitos traba-
lhistas e demais avanços conquistados nos últimos anos. 
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              Coluna dos Gráficos
                          Notícias curtas que informam

Economia
A crise parece ter se instalado de vez no Brasil. É muito 
provável que a Campanha Salarial deste ano ocorra em meio 
a turbulências econômicas. Será imprenscindível o envolvi-
mento de todos os Trabalhadores na luta por reajustes reais e 
manutenção das conquistas.  

Mais benefícios
O Sindicato estabeleceu convênio com a Farmácia de Manipu-
lação Nova Farma. Ao precisar de remédios manipulados, os 
sócios podem obter até 25% de desconto. Para mais informa-
ções ligue no Sindicato ou dretamente no estabelecimento.

Vale a pena ser sócio
A  Campanha   de  Sindicalização  é  permanente.   Caso  você
ainda não seja sócio, o Sindicato reforça o convite. Aproveite 
benefícios como Dentista e Colônia de Férias, fortaleça a      
categoria e concorra a prêmios nos próximos sorteios.

Sua Fórmula com Qualidade

2463-3041
2440-4696

Rua Estrela Hackmey Zeraibe, 
31 - Centro - Guarulhos

Mais benefícios II
Com o objetivo de facilitar o acesso dos Trabalhadores ao at-
endimento psicológico, o Sindicato estabeleceu convênio com 
o psicológo Daniel Gil Gomes. Os descontos chegam a 50%. 
Para ter acesso basta entrar em contato e marcar a consulta.

98142-6720

www.danielgilgomes.com.br

Rua Benedito Rodrigues de 
Freitas, 35 C - Sala 10 - Centro 

Guarulhos

Denúncia
Por constantes atrasos no pagamento dos funcionários e ou-
tros desrespeitos aos direitos trabalhistas e obrigações legais, 
o Sindicato encaminhou denúncia ao Ministério do Trabalho 
contra a empresa Mar Press Gráfica de Mogi das Cruzes 

Mesa redonda
Em mesa redonda agendada para o mês de julho a empresa 
terá de explicar os motivos de tanta falta de comprometimen-
to com os Trabalhadores e sua obrigações legais. 
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Trabalhador da FTD leva moto sorteada pelo Sindicato
Sorteio de motocicleta 0 km entre os sócios faz parte de ações da Campanha de Sindicalização

    O  Trabalhador  Douglas 
Conceição dos Santos, fun-
cionário da FTD, ganhou a 
motocicleta 0 km sorteada 
entre os sócios do Sindicato 
por meio da Loteria Federal. 
O sorteio é uma das ações 
promovidas durante a Cam-
panha de Sindicalização.
      Desde  o  início  do   ano, 
o Sindicato vem percorrendo 
empresas gráficas de Gua-
rulhos e região para debater 
com os Trabalhadores temas 
relevantes à categoria. Cerca 
de dois mil Trabalhadores  
participaram das atividades 
realizadas na Innovapack, 
Grupo Famas, Digital Page e 
Emibra.
       “Quando o Trabalhador se 
associa ao Sindicato ele co-
labora com o fortalecimento 
da categoria e pode aprovei-
tar os diversos benefícios que 
são oferecidos, além de par-
ticipar dos sorteios”, explica 
Newton de Campos.

Douglas Conceição dos Santos retirou a motocicleta 0 Km na Sede do Sindicato, no Centro de Guarulhos

Seja sócio do Sindicato, fortaleça a categoria e aproveite os benefício 

  O associado e seus famili-
ares dependentes têm direito 
a atendimento com Dentista 
em Guarulhos e Itaquaquece-
tuba,  Salão de Festas, Colônia 
de Férias próxima as mais be-
las praias de Caraguatatuba, 
Assistência Jurídica, Cursos 
de Inglês e Informática com 
foco em computação gráfica, 
descontos nas principais facul-
dades de Guarulhos e Região 
entre outros benefícios. 

Gráficos vão à Brasília defender direito dos Trabalhadores
Luta contra a terceirização e diálogo com o Ministério Público Federal estiveram em pauta

     Representando  a  Confede-
ração Nacional dos Trabalha-
dores Gráficos, os sindicalis-
tas Chiquinho (Guarulhos e 
Região), Leandro (Jundiaí), 
José Acácio (Santa Catarina) e 
Jorge (Santos) estiveram em 
Brasília para cobrar apoio do    
Senado    Federal     contra    a
Terceirização. 
      Os    senadores    Delcidio 
Amaral, Cristovam Buarque e 
Vanessa Grazziotin, entre ou-
tros, manifestaram apoio as 
reivindicações e se compro-
meteram a votar contrários 
aos projetos que precarizam 
os direitos trabalhistas.
     Os  Gráficos  também par-
ticiparam de audiência públi-
ca na qual discutiram a atua-
ção sindical com o  Ministério 
Público Federal. 

     “Os Trabalhadores, Sindicatos 
e população em geral devem 
estar mobilizados. Há sério 
risco de retrocesso em várias 
áreas. Se não lutarmos de 
forma organizada, as poucas  
conquistas obtidas nos últimos 
anos serão perdidas”, comenta 
Chiquinho. 
       A aprovação da terceirização 
prova que a maior parte dos 
deputados não têm compro-
misso com os Trabalhadores. 
     A comitiva de Gráficos que 
esteve em Brasília agradece 
a recepção do assessor parla-
mentar José Roberto. 

“Terceirização só 
beneficia Patrões e 
precariza os direitos 
dos Trabalhadores”Senadores Delcidio Amaral e Cristovam Buarque apoiam os Gráficos contra a terceirização 

Jundiaí, Santa Catarina, Guarulhos e Região e Santos na Luta contra a Terceirização
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Lideranças prestigiam homenagem aos 25 anos do Sindicato

      A diversidade observada entre os convidados que 
marcaram presença na Sessão Solene em homenagem 
aos 25 anos de fundação do Sindicato dos Gráficos de 
Guarulhos e Região, realizada na Câmara Municipal, 
demonstra o alcance das lutas em defesa dos direitos 
dos Trabalhadores. O repúdio as tentativas de precari-
zar as condições de trabalho suprimindo direitos con-
quistados marcou a atividade.   

Gráficos agradecem a presença de todos e reafirmam a defesa dos Trabalhadores 

À esquerda, ex-prefeito Elói Pietá

Nicola, Chiquinho e Gutemberg (Guto) 

Homenagem a Simone da Força Sindical

Telma Cardia - Sindicato dos Frentistas

Cabeça - Sindicato dos Metalúrgicos

Ao centro, cantor André SantosGráficos de diversas regiões do Estado

Ao centro, Jesus e HIlton Campos Max, Rita e as dentistas Juliana e Irine 

Pedro Zanotti - Servidores PúblicosÀ esquerda, Rodolfo Machado SDU

Novinho Brasil - Vereador Amauri - Sindicato dos Vigilantes

Barros - Força Sindical Regional Vidal - Sindicato dos Têxteis


