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Campanha Salarial: Convenção Coletiva
é mantida e reajuste será de 4%
A diretoria do Sindicato
dos Gráficos de Guarulhos
e Região concluiu as negociações relativas a Campanha Salarial 2018/2019.
O reajuste nos salários será
de 4%, repondo as perdas
com a inflação acumulada
no período. As demais garantias previstas na Convenção Coletiva também foram
asseguradas.
Na avaliação do presidente do Sindicato, Francisco Wirton (Chiquinho), o
cenário atual é desfavorável
aos Trabalhadores, por isso
o fato de não haver maiores retrocessos já pode ser
encarado como algo positivo. “A conjuntura política
e econômica são negativas para os trabalhadores.
Nosso esforço foi para não
perder direitos”, comenta.

Diretoria do Sindicato é qualificada para representar a categoria e evitar a perda de direitos e retrocessos

A Participação no Lucros
e Resultados PLR e Horas
Extras a 100% (domingos e
feriados) e 65% (dias de semana) foram mantidas com
a renovação da Convenção.

“Aumento de
4% nos salários,
manutenção da PLR
e Horas Extras”

A data base para a renovação da Convenção Coletiva foi alterada. A partir do
próximo ano será dia 1º de
setembro. Com isso, a atual
Convenção é válida por dez
meses e não mais um ano.
O cálculo da inflação para o
próxima Campanha Salarial
será também de dez meses,
antecipando as negociações.

Newton e Chiquinho

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo

Para você ganhar belíssimo Ano Novo, cor do arco-íris, ou da cor da sua paz...
Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido (mal vivido talvez ou sem sentido). Para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas
novo nas sementinhas do vir-a-ser; novo até no coração das coisas menos percebidas (a
começar pelo seu interior). Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com
ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber
champanha ou qualquer outra birita, não precisa expedir nem receber mensagens (planta
recebe mensagens? passa telegramas?).
Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas nem parvamente acreditar que
por decreto de esperança a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver.
Para ganhar um Ano Novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre.
Carlos Drummond de Andrade
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Coluna dos Gráficos
Notícias curtas que informam
Jornalista - Guto Tavares

Dia da Consciência Negra
Não é preciso ser negro para lutar contra o racismo. Não seja
um imbecil. Não seja ignorante. Não se importe com a origem
ou a cor do seu semelhante. Essa é uma tarefa de todo cidadão
comprometido com uma sociedade livre de preconceitos.

Francisco Wirton
(Chiquinho)
Presidente do Sindicato

Sem luta não há vitória
Companheiros e companheiras, mais um ano que se finda e as angústias dos Trabalhadores não diminuem. 2018 foi
um ano de muitas lutas, a maioria delas inglórias, mas não
podemos desistir de lutar, pois da resistência virá a nossa
vitória.
Estamos fechando 2018 com mais de doze milhões de
pessoas desempregadas em nosso Brasil. A ponte para o futuro que o presidente Michel Temer pregava não nos levou
a lugar nenhum, senão a um cenário sombrio com a terceirização e mão de obra precarizada. O quadro foi agravado
por uma reforma trabalhista que tirou direitos dos Trabalhadores e não gerou emprego algum.
Em 2019 teremos um novo governo e com ele a esperança de alguns em um futuro melhor. Mas é preciso tomar
cuidado com as políticas que serão implementadas, para
que não se retire ainda mais nossos direitos. Tomemos por
exemplo o vice-presidente eleito General Mourão, que defende o fim do décimo terceiro salário.
O próprio presidente eleito em algumas ocasiões defendeu o fim do Ministério do Trabalho, órgão responsável por
fiscalizar as condições de higiene e segurança de trabalho,
as cotas de menor aprendiz e vagas para deficientes. Fechar
o Ministério do Trabalho seria um retrocesso na história do
direito do trabalho. Queira Deus que isso não aconteça.
O Trabalhador deve e precisa ter toda segurança de seu
Sindicato. Este por sua vez tem o dever de estar ao lado dos
Trabalhadores exercendo sua representação. Jamais lhe deixaremos sozinhos, a história de luta do movimento sindical
fala por si só.
Conte conosco companheiros, com ou sem o Ministério
do Trabalho, se tivermos que fazer a resistência iremos fazer.
Não vamos ceder em nada. Não vamos entregar nossos direitos conquistados à custa de sangue, muitas vezes até à
custa de muitas vidas de companheiros do passado sem
resistir.
Sem luta não há vitória, Feliz 2019 a todos.

Novembro Azul passou, mas...
Campanha realizada pelo Ministério da Saúde desperta
atenção da sociedade, especialmente dos homens, para a
conscientização a respeito de doenças masculinas, como o
cancêr de próstata. Se você ainda não fez o exame, procure
um hospital ou a UBS mais próxima. Cuide de sua saúde.
Biometria
Os eleitores que tiveram o título cancelado por falta do cadastro biométrico já podem procurar os catórios eleitorais para
regularizarem sua situação com a Justiça Eleitoral. Somente
na cidade de Guarulhos, cerca de 150 mil eleitores não puderam votar nas eleições deste ano.
Até a meia noite
O Sindicato oferece entre seus benefícios um Salão de Festas
equipado para comportar aniversários e até casamentos. Devido a exageros em relação ao horário e ao excesso de barulho
que vinha incomodando a vizinhança, seu horário de funcionamento não poderá mais ultrapassar a meia noite. Contamos
com a colaboração dos Trabalhadores para que possamos seguir oferecendo este benefício. Para reservas ligue no Sindicato.
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Subsede do Sindicato encerra
atividades

Não abra mão de seus direitos
nem se deixe enganar

Atendimento aos Trabalhadores segue na Sede do Sindicato

Departamento Jurídico faz alerta aos Trabalhadores e Trabalhadoras

Quedas bruscas na
arrecadação forçaram o Sindicato dos Gráficos a adotar
medidas para buscar manter os serviços oferecidos
aos Trabalhadores. Após a
demissão de funcionários,
a subsede do sindicato em
Itaquaquecetuba encerra as
atividades a partir de 1º de
janeiro.
Os serviços que eram
oferecidos no local, especialmente aos Trabalhadores das regiões de Suzano

e Poá, além de Itaqua, serão
mantidos na sede principal,
no Centro de Guarulhos.
O Sindicato seguirá se
esforçando para manter o
melhor atendimento possível. O momento é de resistência. O governo Temer
em conluio com a elite empresarial vêm adotando
uma série de medidas buscando enfraquecer os Sindicatos. O objetivo é facilitar a
retirada de direitos dos Trabalhadores.

Os Trabalhadores Gráficos
podem contar com assessoria jurídica oferecida pelo
Sindicato. Conferindo algumas rescisões efetivadas
sem a supervisão do Departamento Jurídico do Sindicato, respaldadas pela Reforma
Trabalhista que tirou essa
obrigatoriedade, verificouse que algumas empresas
vêm se aproveitando da
nova legislação para causar
prejuízos aos Trabalhadores,
deixando de pagar direitos.

Conforme explica o advogado Dr. José Maria, muitas
vezes o Trabalhador desconhece seus direitos. “Muitos
assinam o recebimento do
valor constante do Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho, dando quitação, entretanto, nada recebem. Uma
verdadeira fraude”, alerta.
“Os Gráficos podem contar
com o Sindicato para assegurar que em caso de demissão
eles recebam corretamente
as verbas rescisórias”, conclui.

Colônia de Férias está à
disposição dos Traballhadores

Bolsonaro anuncia o fim do
Ministério do Trabalho, mas...

Próxima a belas praias e com toda infraestrutura necessária

Governo bate cabeça e sinaliza que Trabalhadores não são prioridade

Planeje sua estadia na
Colônia de Férias do Sindicato dos Gráficos de
Guarulhos e Região. Com
a chegada da primavera e
aproximação do verão, vêm
junto os dias e finais de semana ensolarados, ideiais
para curtir a praia. A Colônia é uma ótima opção para
os Trabalhadores e Trabalhadoras descansarem com
suas famílias.

Localizada em Caraguatatuba, próxima as mais belas praias do litoral norte de
São Paulo, a Colônia possui
apartamentos
equipados
com toda a infraestrutura
necessária para uma confortável estadia em família.
No local ainda há estacionamento, piscinas e demais equipamentos de lazer,
como quadra, churrasqueiras e salão de jogos.

O presidente eleito Jair
Bolsonaro anunciou recentemente o fim do Ministério
do Trabalho. Menos de uma
semana depois, voltou atrás.
A medida é um indicativo de
que a manutenção dos direitos trabalhistas e a fiscalização
para o cumprimento das leis
que protegem os Trabalhadores não será uma das pripridades do futuro governo.
O Ministério do Trabalho é

fiscalizador das garantias
fundamentais como FGTS,
PIS PASEP , Abono Salarial, Licença Maternidade, Horas Extras pagas ou Banco de Horas,
combate a exploração infantil
e ao Trabalho Escravo.
Havia outras inúmeras medidas a serem tomadas antes
dessa, por exemplo, cortar
as regalias obscenas que são
garantidas a essa nova turma
que irá assumir em janeiro.
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Festa das Crianças lota sede do Sindicato

Brinquedos infláveis, gincanas, peça teatral, lanche,
doces, brincadeiras, diversão, educação e cultura.
Na lembrança que cada criança levou para casa, além
de um brinquedo, um livro
infantil. Assim foi a Festa das
Crianças organizada pelo
Sindicato dos Gráficos.
O evento realizado no
mês de outubro, na sede do
Sindicato, reuniu centenas
de crianças, filhos, filhas,
netos, sobrinhos e afilhados
dos Trabalhadores.

Para os adultos, além da
satisfação de ver as crianças
se divertindo, a organização
ofereceu um show de stand
up e rodadas de bingo. “A
maior alegria para nós é ver
a casa dos Gráficos cheia,
especialmente de crianças”,
comentra Francisco Wirton
(Chiquinho) presidente da
entidade.
O Sindicato agradece a
presença de todos, especialmente a colaboração dos
diretores e voluntários que
trabalharam na festa.

