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     Em meio a um cenário 
politicamente desfavorável 
aos Trabalhadores e Tra-
balhadoras da categoria, 
agravado pela instabilidade 
econômica causada pela fal-
ta de legitimidade do atual 
governo liderado por Michel 
Temer, a Campanha Salarial 
2018/2019 será um grande 
desafio para o Sindicato 
dos Gráficos de Guarulhos e 
Região.
   Ciente das dificuldades a 
serem enfrentadas, o Sindica-
to está sistematizando uma 
série de dados econômicos 
que irão subsidiar as reivin-
dicações a serem apresenta-
das a partir do início oficial 
da Campanha Salarial.
       Dados   preliminares   do 
Sistema Mediador do Minis-
tério  do Trabalho, analisados 
pelo Departamento Intersin-

dical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos DIEESE, 
mostram que  no mês de 
julho, 51% dos reajustes             
ficaram abaixo da inflação, 
ou seja,  sem  aumento  real 

Sindicato prepara Festa das Crianças para outubro

Diretoria do Sindicato segue preparada para liderar a Campanha Salarial 2018/2019, juntamente com os Trabalhadores

Mesa de negociação

     Para fazer as inscrições o  
associado deve entrar em 
contato  com o Sindicato 
pelo telefone 2443-1294.
     Durante a festa as crian-
ças participam de uma série 
de atividades, gincanas e 
assistem a apresentação de 
teatro. Se divertem em deze-
nas de brinquedos, como 
cama elástica e pula-pula, e 
recebem kits com presentes 
e livros.   Também   são    dis-
tribuídos lanches, refrescos, 
sorvetes e doces. 

nos salários. “A luta do Sin-
dicato será pelo maior 
reajuste possível, mas para 
isso os Traballhadores de-
verão participar ativamente 
da Campanha Salarial”, co-
menta Francisco Wirton 
(Chiquinho). “Quem não luta 
pelo futuro que quer, deve 
aceitar o futuro que vier”, 
conclui Chiquinho. 

“51% dos reajuestes 
têm ficado abaixo 
da inflação, sem          
aumento real”

    A tradicional Festa das 
Crianças do Sindicato dos 
Gráficos já tem data. Será no 
dia 13 de outubro, das 10h 
às 17h, na sede do Sindicato.
      Trabalhadores Associados 
interessados em participar 
devem inscrever seus filhos 
até o dia 28 de setembro. A 
inscrição é necessária para 
que o Sindicato saiba a 
quantidade de participantes 
e possa garantir presentes e 
a infraestrutura necessária 
para atender a todos. 

Sindicato inicia  mobilização  para a 
Campanha Salarial 2018/2019 
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OPINIÃO

Não existe almoço de graça

Francisco Wirton 
(Chiquinho)  

Presidente do Sindicato

Na faculdade de economia, uma das primeiras lições que se 
aprende é que “não existe almoço de graça”.  Aprendemos ao 
longo da vida que quando a esmola é grande o santo descon-
fia. Devemos ficar atentos quando alguém aparece com uma 
proposta aparentemente muito boa para nós.

Tenho observado algumas pessoas comemorando o fim 
da Contribuição Sindical. Deixo aqui um alerta para que te-
nhamos calma. Com o fim da contribuição, muitos Sindicatos 
irão diminuir sua capacidade de mobilizar a categoria e nego-
ciar de forma igualitária com os patrões Os reflexos desse en-
fraquecimento serão sentidos em breve, nas negociações.

Temos alguns números de fácil compreensão sobre a im-
portância dessa negociação, vamos ver?

1) Horas Extras a 65% quando pela Lei o índice é de 50%;
2) Adicional Noturno de 35% quando pela Lei é de 20%;
3) Cesta Básica: todos os Trabalhadores Gráficos têm direito 

a uma Cesta Básica Mensal. Como este direito não está previsto 
em Lei, trata-se de uma conquista sua e nossa;

4) Participação nos Lucros e Resultados PLR: em nossa base 
temos PLR de até R$ 1200 reais, a lei não prevê valores, por-
tanto é mais uma conquista sua e nossa;

5) Reajuste Salarial: nos últimos dez anos, os Trabalhadores 
de nossa categoria tiveram aumento real, ou seja, dez por cen-
to acima da inflação. Na última campanha salarial fechamos 
com grande parte das empresas o percentual de 3%, ante uma 
inflação de 1.83%. 

Qual o interesse dos deputados em retirar a contribuição 
dos Trabalhadores para o custeio do seu Sindicato? A respos-
ta é simples: em maioria os deputados são empresários que 
atuam pelo enfraquecimento das entidades sindicais. Dessa      
maneira poderão sugar até a última gota de nosso suor.

Alguns Sindicatos têm feito acordos coletivos somente 
para associados e Trabalhadores que aceitam a contribuição. O 
Ministério Público do Trabalho tem dado aval para essa prática, 
entendendo que se o Trabalhador pode optar por não que-
rer contribuir com seu Sindicato, o Sindicato poderá também     
negociar apenas para os que queiram ser representados.

Talvez esse seja o caminho para que uma parcela dos 
Trabalhadores perceba quem de fato negocia por melhores 
condições de trabalho para todos. 
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GUTO TAVARES

              Coluna dos Gráficos
                          Notícias curtas que informam

CONECTADOS
O Sindicato indica a todos os Trabalhadores a acessarem a 
página da entidade no facebook e por lá acompanharem as 
ações que são realizadas constantemente. Da mesma maneira 
o site www.graficos.org.br, onde estão disponíveis todos os 
benefícios oferecidos aos Trabalhadores.

TRANSPARÊNCIA
O Sindicato informa que está disponível na sede da entidade 
a prestação de contas referente ao ano de 2017. Todos os Tra-
balhadores Associados interessados podem ir até o Sindicato 
e conferir as contas, receitas e despesas. O Sindicato preza 
pela transparência com os Trabalhadores.

Jornalista - Guto Tavares

SALDO COTAS DO PIS
Trabalhadores que mantiveram vínculo com registro em car-
teira entre os anos 1971 e 1988 podem ter cotas do PIS a rece-
ber. Para saber, um dos caminhos é consultar o site da Caixa 
Economica Federal ou ir diretamente a uma agência bancária. 
O prazo se encerra em 28 de setembro.

CIDADANIA
No primeiro turno das eleições, marcado para o dia 07 de out-
ubro, os eleitores deverão votar, pela ordem, em Deputado 
(a) Federal, Deputado (a) Estadual, Senadores da República 
(duas vagas), Governador e Presidente da República. O segun-
do turno será em 28 de outubro. 

PIB BRASILEIRO CRESCE 0,02% NO 2º TRIMESTRE
Esse é o resultado da dobradinha entre Temer e Alckmin, cujo 
partido PSDB garantiu a chegada e a permanência de Temer na 
presidência da República, mesmo envolvido até o pescoço com 
corrupção. Agora, em outubro, os Trabalhadores têm a chance 
de elegerem representantes que de fato sejam comprometidos 
com o desenvolvimento do Brasil, com a geração de empregos 
e não apenas em defender os patrões e a reforma trabalhista. 
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Grif vence o Campeonato dos Gráficos 2018 
em final disputada contra a EGB

      Com uma virada conse-
guida nos instantes finais da 
partida, a GRIF venceu a EGB 
por 2x1 e conquistou seu 
primeiro título do Campe-
onato dos Gráficos.
      Em sua 15ª edição, a tra-
dional competição orga-
nizada pelo Sindicato dos 
Gráficos reuniu neste ano 
12 times, representados por 
Trabalhadores das empre-
sas GRIF, EGB, Lis Gráfica, 
FTD, Kawagraf, Aliança, JC/
Famas e Converplast. GRIF: foto oficial do Campeão dos Gráficos 2018

     Assim como ocorrido du-
rante todo o campeonato, a 
final foi jogada em clima de 
paz. Já a Festa de Premia-
ção, no dia 01 de setembro, 
lotou o salão de festas do 
Sindicato reunindo cerca de 
200 pessoas.  
      Durante uma breve fala, 
em meio a entrega dos tro-
féus e medalhas, o diretor 
responsável pelo campe-
onato, Alexandre Assunção, 
agradeceu a colaboração de 
todos os Trabalhadores. 

Vice-campeã, empresa EGB Kawagraf conquista a 3ª posição Time campeão Grif em foto na Premiação

Premiação goleiro menos vazado Guilherme Tassara recebe troféu de artilheiro Festa de Premiação lota o Sindicato

Sindicato promove curso de formação sindical

Diretoria reunida para com a presença de Alencar Santana 

     Com a presença do pa-
lestrante Edu Vela, o Sindi-
cato promoveu em junho  
mais uma edição da Forma-
ção Sindical direcionada aos 
diretores que trabalham nas 
empresas Gráficas. O obje-
tivo é qualificar a represen-
tação dos Trabalhadores na 
defesa dos direitos da ca-
tegoria. 
    Durante a atividade, o 
deputado estadual Alencar 
Santana  abordou  a  conjun-

tura política nacional. 
      “O  Sindicato   considera 
importante colaborar com a 
conscientização política da 
categoria, sempre de ma-
neira democrática, ouvindo 
lideranças e dando voz aos 
Trabalhadores e Trabalha-
doras”, comenta Chiquinho.
      Apesar   do  momento  
adverso à atividade Sindical, 
os Gráficos seguem deter-
minados  a  representar  a  
Categoria com qualidade. 
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Ato pede solução para a crise 
na Saúde de Guarulhos

     Metrópole com cerca de 
1,4 milhão de habitantes, 
Guarulhos têm enfrentado 
graves problemas na Saúde 
Pública. Diante da possível 
interrupção de atendimento 
no Hospital Municipal de 
Urgências HMU, além de 
outras dificuldades, o Con-
selho Municipal de Saúde 
organizou um protesto para 
reivindicar solução para a 
crise.
   Sensível às dificuldades 
enfrentadas pela população 

que faz uso da Saúde Públi-
ca, o Sindicato dos Gráficos 
se uniu ao ato que mobi-
lizou cerca de mil pessoas.
    Juntamente com outros 
Sindicatos, sociedade civil 
organizada, religiosos de 
diversas igrejas e popula-
ção, os Gráficos se concen-
traram na Praça Getúlio 
Vargas e caminharam até a 
secretaria de Finanças, onde 
pressionaram a Prefeitura a 
atuar com mais empenho 
na área da saúde. 

Sindicalista Chiquinho apoia ação do Conselho Municipal de Saúde

Aproveite o Salão de Festas e 
outros benefícios aos sócios 

    O Trabalhador Gráfico  as-
sociado ao Sindicato tem à 
disposição um amplo salão 
de festas com toda a in-
fraestrutura necessária para 
comemorar aniversários, 
festas infantis,  casamentos 
e demais eventos festivos.
     Esse e outros benefícios 
estão disponíveis para os 
Trabalhadores associados.
     Para usar o salão é preciso 
fazer a reserva entrando em

contato com o Sindicato 
pelo número 2443-1294. 
     O Sindicato ainda oferece 
diversos outros benefícios, 
como Colônia de Férias em 
Caraguatatuba, Atendimen-
to com Dentista, Orientação 
Jurídica com Advogado, 
Desconto em Universidades 
e demais Instituições de En-
sino, além de todo o suporte 
na luta por mais condições 
de Trabalho.

Salão de festas equipado para aniversários, eventos e até casamentos 

Consultório no Sindicato oferece 
atendimento com dentista

      O Sindicato dos Gráficos 
de Guarulhos e Região ofe-
rece atendimento com Den-
tista para os Trabalhadores 
e seus familiares dependen-
tes, incluindo as crianças.
      Entre os tratamentos ofe-
recidos está a Restauração, 
também conhecida como 
obturação. O procedimento 
é usado para a remoção de 
cáries e aplicação de resina.
     Na  sede  e  subsede  do 
Sindicato, dois consultórios 
odontológicos     completa-

mente equipados  para       
atender os Gráficos.
     Para obter este benefício 
a contribuição simbólica é 
de R$ 15,00. “Este é um dos 
benefícios oferecidos pelo 
Sindicato para proporcionar 
maisqualidade de vida aos 
Trabalhadores. Todos nós 
sabemos que com o salário 
médio que o Trabalhador 
recebe fica difícil custear um 
dentista, por isso montamos 
consultórios no próprio sin-
dicato”, comenta Chiquinho.

Dentista Juliana acolhe pacientes e presta serviços com qualidade

Sindicato presta homenagem 
a um de seus fundadores

    Destinado ao lazer  e a di-
versão, o Salão de Festas do 
Sindicato dos Gráficos rece-
beu o nome de Carlos Luiz 
Louro, um dos diretores fun-
dadores do Sindicato. 
     Falecido em outubro de 
2014, Carlão, como era co-
nhecido, é lembrado pela 
irreverência, bom humor e 
disposição de enfrentar os 
desafios, até mesmo nos 
momentos mais difíceis. 

        Ao lembrar de Carlão, o 
diretor Alexandre Assunção 
diz guardar boas lembran-
ças. “Era um cara incrível, 
sempre disposto a escutar e 
ajudar os amigos”, comenta. 
     Para Chiquinho, a placa    na 
entrada do Salão de Festas é 
uma homenagem simbólica 
também à Família de Carlão, 
além de ser um reconhe-
cimento a sua trajetória no 
Sindicato. 

Carlos Luiz Louro será para sempre lembrado pelo Sindicato


