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Salários reajustados e PLR mantida

ENQUADRAMENTO DE GRÁFICAS NA REGIÃO
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como indústria gráfica após 
atuação sindical P6

Flexcoat: Louveira passa a 
ter indústria gráfica de gran-
de porte na cidade P3

Sindicato descobre mais uma 
gráfica sem se declarar do 
segmento gráfico P7

Mais de 300 trabalhado-
res gráficos elegem co-
missão de prevenção de 
acidentes de trabalho e 
de doença na Jandaia P7

O resultado foi positivo com a participação da classe gráfica na campanha sa-
larial. O novo piso salarial subiu para 1.674,20. Os direitos e benefícios estão 
mantidos até agosto de 2020, enquanto ter vigência a Convenção Coletiva de 
Trabalho, porém, temos que continuar a lutar para manter todos os 86 direitos, 
inclusive, a PLR, a partir de 1º de setembro de 2020.. P2

Gráfica Cunha Fachinni, 
em Itupeva, volta a fazer 
contratações ilegais de 
gráficos sem registro na 
carteira de trabalho P5

Gráficas Barletta e ABR, 
ambas em Bragança Pau-
lista, elevam dias de fé-
rias por força da conven-
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Sindicato volta a cobrar 
da Oceano solução para 
jornada excessiva. De-
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Reservas para o Recanto 
no Natal e Ano Novo 
inicia em novembro

Sindicato negocia 
renovação de acordo

Denúncias apontam falha 
na cesta básica e PLR 
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Desde o fim de 2017, 
quando passou a valer 

a lei da reforma trabalhis-
ta de Temer, com o voto de 
Bolsonaro quando ainda 
era deputado, que os 86 
direitos dos gráficos acima 
da CLT perdem sua valida-
de a cada ano. São tais 
direitos que garantem o pa-
gamento da PLR. E evitam 
que os gráficos recebam 
somente salário mínimo, 
por exemplo. Contudo, 
com essa nova lei, não tem 
mais essa de direito adqui-
rido. Se a categoria não 
conseguisse renovar a sua 
Convenção Coletiva de Tra-

balho (CCT), até a data-ba-
se da classe, que este ano 
mudou de 1º de novembro 
para 1º de setembro, aca-
baria tudo. Não foi à toa 
que a geração de emprego 
e os salários e direitos jus-
tos foram a principal ban-
deira de luta da campanha 
salarial 2019, puxada pelo 
Sindigráficos, e encerrada 
pelos trabalhadores duran-
te uma assembleia em 22 
de setembro.  É por isso 
que a PLR continua manti-
da por mais um ano para 
todos e houve a recompo-
sição salarial dos empre-
gados baseada na inflação 

do período. “Uma parte 
de nossas bandeiras foi al-
cançada: salário e direitos 
justos. Não houve ganho 
real como queríamos, mas 
também não houve perda. 
O resultado foi positivo 
com a participação da 
classe gráfica. Recompu-
semos as perdas salariais 
frente à inflação acumu-
lada de 1º de novembro 
de 2018, quando teve o 
último reajuste, até agosto 

de 2019. Por conta disso, 
o salário de setembro veio 
maior baseado na inflação 
dos últimos 10 meses. O 
salário teve um reajuste de 
2,6%, pouco superior à in-
flação oficial que registrou 
2,56% frente à paralisia 
da economia”, diz Leandro 
Rodrigues, presidente do 
Sindicato. Em assembleia, 
a classe aprovou o reajuste 
de 2,6% para quem recebe 
até R$ 9.779,10. E, acima 
disso, um valor fixo de R$ 
254,26. Os gráficos tam-
bém aprovaram a PLR com 
o mesmo valor para mais 
um ano. O resultado foi po-

sitivo. O direito está man-
tido até agosto de 2020, 
quando perderá a vigência 
da Convenção Coletiva de 
Trabalho e perdem a vali-
dade todos os 86 direitos, 
inclusive a PLR, a partir de 
1º de setembro de 2020. 
“Pela nova regra, todos di-
reitos acima da CLT deixa-
rão de existir se não tiver 
a resistência maior do con-
junto dos gráficos na próxi-
ma campanha salarial, pois 
precisará defender a con-
venção e as bandeiras de 
luta levantadas neste ano”, 
diz Luís Laurindo, advoga-
do do Sindicato.

Reajuste foi garantido a partir da folha de pagamento de setembro. A campanha será bem mais difícil no próximo ano. Porque estará em jogo todos os 86 direitos da convenção dos gráficos

O Sindicato dos Traba-
lhadores da Indústria 

Gráfica, da Comunicação 
Gráfica e dos Serviços 
Gráficos de Cajamar, Jun-
diaí, Vinhedo e Região 
neste ato representado 
por seu Presidente, Sr. Le-
andro Rodrigues da Silva, 
no uso de suas prerroga-
tivas conferidas pelos Es-
tatutos Sociais, vem pelo 
presente Edital Convocar 
todos os trabalhadores 
das indústrias gráficas de 
sua base territorial, as-
sociados desta Entidade 
Sindical, em dia com suas 
obrigações estatutárias, 
para participarem da As-
sembleia Geral Ordinária 
de Associados, nos termos 
do artigo 24, alínea b, ar-
tigo 28, artigo 82 e seguin-
tes dos Estatutos Sociais, 
a ser realizada no dia 01 

de Dezembro de 2019, as 
7h00, em primeira convo-
cação na sede regional 
do Sindicato, situada na 
Rua Prudente de Moraes, 
911, Centro, Jundiaí SP, 
para discutir e deliberar a 
seguinte ordem do dia: 1) 

Leitura do parecer do Con-
selho Fiscal sobre a Previ-
são Orçamentária para o 

exercício de 2020; 2) Dis-
cussão e deliberação sobre 
a Previsão Orçamentária 
para o exercício de 2020. 
Não estando presente o 
numero legal de 2/3 (dois 
terços) dos associados na 
primeira convocação, des-

de já fica marcado para 
1 (uma) hora depois, às 
08h00, no mesmo dia e 
local, realizando-se a As-
sembleia geral ordinária 
dos gráficos associados 
com qualquer número de 
associados presentes.

Gráficos evitam perda salarial e mantêm PLR para mais um ano 

Assembleia Geral Ordinária dos Gráficos Associados

1º DE DEZEMBRO
Sede regional do
Sindicato Jundiaí

RECOMPOSIÇÃO
Campanha salarial 
recuperou perdas
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Em setembro, uma gran-
de empresa do setor de 

rótulo adesivo, com 110 
trabalhadores em Louveira, 
concluiu o enquadramento 
sindical junto à entidade da 
categoria na região (Sindi-
gráficos). A empresa é a 
Flexcoat. Atua no mesmo 
segmento gráfico da CCL 
Industries Brasil, em Vinhe-
do. Possui uma vasta car-
teira de clientes significati-
vos, a exemplo da L’Oréal, 
Risk, Requeijão Danúbio e 
Polenguinho, Martini, Ba-
cardi e muito mais. A do-
cumentação da empresa 
foi recebida e processada 

pelo sindicato, que passa 
a representar oficialmen-
te o interesse de cada um 
desses gráficos. Concluída 
essa etapa, o passo seguin-
te do sindicato é incluir a 

empresa na rota das visitas 
da entidade. “Nosso obje-
tivo será conversar e ouvir 
os trabalhadores sobre as 
suas demandas e se há al-
guma dificuldade no local”, 
afirma Leandro Rodrigues, 
presidente do Sindigráfi-
cos. Como a Flexcoat está 
enquadrada sindicalmente 
como gráfica, a empresa 
precisa agora se guiar pe-
los 86 direitos da categoria 
contido em sua Convenção 
Coletiva de Trabalho. Con-
tudo, o cumprimento práti-
co delas vai depender da 
unidade dos gráficos em 
torno do sindicato.

A partir deste ano, 1º de 
setembro se tornou a 

data-base de referência do 
reajuste salarial do gráfico. 
Antes era 1º de novembro. 
O aumento foi antecipa-
do em dois meses. Houve 
um aumento de 2,6%do 
piso até R$ 9.779,10. O 
piso na gráfica subiu para 
R$ 1.674,20 e para R$ 
1.377,20 em empresas de 
reprografia, e um valor fixo 
de R$ 254,26 foi aplicado 
nos salários acima de R$ 

9.779,10. O adiantamento 
da data do reajuste sala-
rial também foi levado em 
conta para a quitação da 
2ª parcela da Participação 
nos Lucros e Resultados 
(PLR) da classe. O paga-
mento deveria ter sido inclu-
ído na folha de pagamento 
de agosto e pago até o dia 

5 de setembro/2019, con-
forme determina a Conven-
ção Coletiva de Trabalho 
da categoria. O Sindicato 
inclusive esteve avisando 
as empresas, sobretudo 
nas pequenas que terceiri-
zam sua área contábil. O 
sindicato cobrou algumas 
empresas com pendências. 
Denuncie para o Sindicato 
dos trabalhadores gráficos  
se a sua empresa ainda 
não realizou o pagamento 
obrigatório.  

Em setembro e outubro 
teve feriado em dia de 

sábado. Em novembro tam-
bém terá: dia de finados. 
Toda vez que isso ocorre, 
o trabalhador gráfico que 
compensa o sábado nos 
dias da semana tem um di-

reito especial da convenção 
coletiva de trabalho da ca-
tegoria: largar mais cedo, 

ganhar hora-extra, ou um 
dia de folga. Como a gráfi-
ca Stella, em Caieiras, não 
fez nada disso, o sindicato 
a notificou e ela se compro-
meteu em ir ao sindicato 
para tratar do assunto de 
interesse da classe.

Com nova data-base dos gráficos, PLR deve ser paga adiantada 

Após queixa, gráfica Stella tratará do direito do sábado-feriado

Flexcoat: Louveira passa a ter indústria gráfica de grande porte

A cidade de Louveira tinha gráficas apenas de pequeno e médio porte

2ª parcela da PLR passou a ser paga na folha do mês de agosto 

Setembro, outubro e novembro têm feriados em dia de sábado

GRÁFICA FLEXCOAT 
Empresa tem 110 
gráficos na ativa 

SALÁRIO E PLR 
Data-base agora é em 

1º de setembro

LEI DOS GRÁFICOS
Convenção garante 
direitos especiais
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Em novembro, completará 
um ano que os gráficos 

da CCL estão sem acordo 
coletivo de jornada de tra-
balho. O acordo garante 
um expediente mais agra-
dável no sábado. Assim, 
o Sindicato buscou uma 
resposta da empresa sobre 
a renovação das melhores 
condições. O Sindigráfi-
cos inclusive já conseguiu 
a renovação de um outro 
acordo, sobre Programa de 
Participação de Resultados. 
Na ocasião, cobrou da em-
presa sobre o acordo da 
jornada. A CCL está com 
uma nova gerente de RH, 
que está se inteirando da 
questão e se comprometeu 
em iniciar as negociações 
em breve com o sindicato.

O Sindigráficos, enquan-
to guardião legal dos 

direitos dos gráficos, busca 
formas de defender a clas-
se após dificuldades frente 
o fim do Ministério do Tra-
balho e do avanço da pre-
carização do trabalho. A 
entidade, em conjunto com 
a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores Gráfi-
cos, se reunirá com Ministé-
rio Público do Trabalho de 
São Paulo. 

Em diligência, o Sindi-
gráficos descobre outra 

empresa de pequeno porte 
em Itupeva não enquadra-
da sindicalmente como uma 
gráfica. Com isso, os traba-
lhadores perdem os direi-
tos da convenção coletiva 
da classe. A gráfica Mega 
está situada na Rua Eman-
cipadores do município, nº 
407. Segundo descrições 
no próprio cartão de visita 
da empresa, ela produz ró-
tulos, etiquetas adesivas e 
impressos em gerais. Logo, 
tudo ligado às atividades 
do ramo gráfico. O sindica-
to buscará o cadastramen-
to da empresa como tal.

O Sindigráficos iniciou as 
tratativas com a Rotaplan 

em Valinhos depois de rece-
ber as denúncias dos trabalha-
dores sobre irregularidades 
contra a Convenção Coletiva 
de Trabalho da categoria, em 
especial referente à cesta bá-
sica mensal e a Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR). 
A reclamação dos gráficos do 
local, onde a maioria é de 
sindicalizados, é que iniciou 
outubro e a empresa ainda 
não havia pago a 2º parcela 
da PLR. Pela regra deveria ter 
sido pago até 5 de setembro. 
Outra queixa versa sobre o 
não pagamento da cesta bá-
sica já por dois meses.

Empresa do grupo Bepack 
em Itupeva, a Dekorace, 

ainda não efetuou o enqua-
dramento sindical enquanto 
uma atividade do segmento 
gráfico. Enquanto isso não 
ocorre, apesar da questão 
ter sido tratada antes com o 
Sindigráficos, os 35 trabalha-
dores do local ainda não es-
tão recebendo os mesmos 86 
direitos coletivos da classe em 
toda região. A Dekorace, por 
sua vez, garante que o enqua-
dramento ocorrerá quando se 
instalar em um barracão dife-
rente da Bepack. A mudança 
ocorreu há quatro meses e 
nada. O Sindicato notificou a 
empresa outra vez.

O governo federal san-
cionou mais uma lei, a 

13.874/19, contra a classe 
trabalhadora. Essa legisla-
ção foi popularmente bati-
zada de liberdade econô-
mica por Bolsonaro e seus 
apoiadores políticos e em-
presários. E têm razão em 
chamá-la assim. Representa 
liberdade para os patrões 
e mais opressão contra o 
trabalhador. Por isso que o 
movimento sindical chama 
de minirreforma trabalhis-
ta porque os empregados 
terão grandes prejuízos 
com ela. O artigo 7º da lei 
13.874 protege, por exem-
plo, os bens do dono da 
empresa em ações judiciais, 
mesmo que ele não pague 
os direitos dos funcionários 
e até mesmo os impostos.

Os gráficos da região 
começam a sentir na 

pele a precariedade após 
o fim do Ministério do Tra-
balho por decisão de Bol-
sonaro. Apesar de 30 gráfi-
cos da Cunha Facchini e da 
BDG trabalharem sem re-
gistro em carteira de traba-
lho, sem falar dos demais 
na região, o Ministério da 
Economia, órgão que o go-
verno garantiu que faria a 
fiscalização do MTE em em-
presas infratoras, não dis-
põe de estrutura para aten-
der a queixa levada pelos 
sindicatos. Em outubro, o 
Sindigráficos foi ao antigo 
prédio do MTE e descobriu 
que só são feitos 36 atendi-
mentos por semana, mesmo 
existindo 1 milhão de traba-
lhadores na microrregião.

O Sindigráficos é um ór-
gão de classe que fis-

caliza e cobra efetivamente 
dos patrões o cumprimento 
da convenção coletiva e da 
lei em geral. Corre mesmo 
atrás de resolver as denún-
cias feitas pelos trabalha-
dores e as tornam públicas 
para inibir as irregularida-
des. Logo, gráficos, toda 
vez que tenha chegado à 
informação e/ou tenha pro-
vas, denuncie para gente. 

Enquanto a gráfica ale-
ga que ainda não pode 

tratar com o sindicato das 
denúncias feita pelos em-
pregados enquanto sua 
advogada não volta do 
afastamento do serviço por 
problemas de saúde, as 
queixas continuam.  Alguns 
setores da empresa sobre-
carregam a jornada. Apro-
veitando-se da nova CLT e 
do desemprego tem aplica-
do banco de horas.

Após denúncias dos tra-
balhadores da OS1 em 

Atibaia sobre práticas antis-
sindicais e sobre atraso no 
cumprimento de direitos e 
benefícios da classe, o Sin-
digráficos entrou no caso 
e colocou o departamento 
jurídico à disposição dos 15 
gráficos que se sentirem pre-
judicados na empresa. As 
reclamações apontam que 
a gráfica OS1 vem atrasan-
do o repasse do benefício 
do convênio odontológico 
e o recolhimento do FGTS, 
e ainda pressionando os 
empregados a não se filia-
rem ao sindicato. Apesar 
das dificuldades das fiscali-
zações federais com o fim 
do Ministério do Trabalho, 
o sindicato estuda pedi-las.

Em novembro vencerá o 
acordo coletivo de jorna-

da de trabalho para os 80 
gráficos da Bercrom em Va-
linhos, firmado com o Sindi-
gráficos. O acordo garante 
o serviço em sábados alter-
nados e o feriado no Dia 
do Gráfico. Proíbe ainda 
banco de horas e obriga a 
homologação no sindicato.

Em nova diligência na 
Bentech/BDG em Caja-

mar, o Sindicato ouviu das 
profissionais que continuam 
irregularidades contra os 
seus direitos. Informam que 
estão vinculadas a BDG e 
não souberam dizer se há 
vínculo da empresa com a 
Bentech. O sindicato já pe-
diu fiscalização federal.

CCL Label

Bercrom

Mais arroxo Vida Real

Guardião

Gráfica Mega Rotaplan Dekorace

Denuncie Oceano BDG/Bentech 

Gráfica OS1 

Tratativa da renovação do acor-
do inicia em outubro

Sindigráficos denuncia BDG a ór-
gão de fiscalização federal

Sindigráficos localizada gráfica 
em Itupeva não enquadrada

Denúncias apontam falha na ces-
ta básica e PLR na Rotaplan

Empresa do grupo Bepack ainda 
não se enquadrou como gráfica

Boca no Trombone
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Café da manhã gratuito é garantido para todos os 140 gráficos

Flexoprint pode mudar o horário do serviço de todos trabalhadores

Mudança pode evitar problema na condução na volta pra casa

Denúncias de gráficos sem carteira e com pagamento por fora

Quase metade dos em-
pregados da gráfica 

Cunha Facchini, em Itu-
peva, estão submetidos a 
contratos sem nenhum re-
gistro oficial na Carteira de 
Trabalho e ao pagamento 
salarial por fora do contra-
cheque da empresa. A de-
núncia foi direcionada para 
o Sindigráficos. A entidade 
já acionou o Ministério da 
Economia. O sindicato tam-
bém estuda denunciar o 
caso ao Ministério Público 

do Trabalho (MPT). Se com-
provadas as queixas, a em-
presa está sonegando direi-
tos trabalhistas. E os cofres 
públicos, pois não estará 
fazendo os devidos recolhi-
mentos do FGTS e do INSS 
dos referidos gráficos. O 
objetivo sindical de acio-
nar órgãos federais é coi-

bir o emprego clandestino 
e sonegação dos direitos. 
As denúncias apontam que 
15 dos 35 gráficos do local 
estão sem carteira de tra-
balho assinada. A empresa 
tem histórico de manter grá-
ficos em seus quadros sem 
esse registro. O sindicato 
dos trabalhadores gráficos 
lembra que na 1ª metade 
dos anos 2000 atuou con-
tra essa irregularidade na 
empresa, vindo a se regula-
rizar até então.

Gráficos da FlexoPrint 
em Indaiatuba enfren-

tam problema de transpor-
te público para voltarem 
para casa quando termi-
nam a jornada de traba-
lho. O pessoal do 2º turno 
larga diariamente após a 
meia-noite. Um ajuste na 
jornada laboral poderia 

reduzir as dificuldades dos 
trabalhadores e fazer com 
que pudessem chegar mais 
cedo em casa. O Sindica-
to dos Trabalhadores nas 

Indústrias Gráficas de Ca-
jamar, Jundiaí, Vinhedo e 
Região (Sindigráficos) se 
reuniu com a empresa há 
algumas semanas para tra-
tar do caso. “A decisão fi-
nal ficou a cargo da matriz 
da empresa no Paraná”, 
explica Leandro Rodrigues, 
presidente do sindicato. 

Em assembleia e com vota-
ção secreta dos gráficos 

da Rami em Jundiaí, o Sin-
digráficos manteve por mais 
um ano o Acordo Coletivo 
de Trabalho com a empre-
sa. O sindicato garantiu di-
reitos maiores que a maio-
ria das indústrias gráficas 
da região. O café da ma-
nhã gratuito para os 140 
profissionais na entrada do 
turno é um dos benefícios 
renovados depois da nego-
ciação sindical. Outro bene-
fício é a folga remunerado 
para todos esses trabalha-

Sindigráficos mantém café, feriado e jornada melhor na Gráfica Rami

Cunha Fachinni volta a fazer contratações irregulares de gráficos
REINCIDENTE

Queixas de trabalho 
clandestino no local

FLEXIBILIZAÇÃO
Gráficos largam após 

meia-noite

DIA DO GRÁFICO 
Trabalhador folga no 

dia da categoria

dores no dia 7 de fevereiro. 
O acordo também garantiu 
melhorias na jornada atu-
al dos gráficos da Rami. 
Dentre elas, os gráficos do 

3º turno só laboram de se-
gunda à sexta-feira. E os 
demais turnos podem tra-
balhar no noturno a cada 
trimestre, sendo beneficia-
dos com mais dias de folga 
para aproveitarem também 
sua vida social e familiar. 
O 3º turno inicia às 20h09 
e encerra sempre às 5h05. 
“Peço que reflitam sobre o 
fortalecimento do sindicato 
para a continuidade dos di-
reitos, bem como continuar 
avançando” diz Leandro 
Rodrigues, presidente do 
Sindigráficos.
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O Sindigráficos, com 
base em denúncia 

anônima, que publicou 
equivocadamente no “Jor-
nal Gráficos na Luta”, ano 
V – março/abril de 2019, 
a notícia de que a Gráfica 
Santa Terezinha, que é o 
nome fantasia de MEDI-
NA E SANFINS EMBALA-
GENS LTDA., estava des-
considerando o aumento 
no salário dos profissionais 
em Itatiba, que nenhum 
dos empregados era sin-
dicalizado e que estariam 
sendo desrespeitado pelo 
patrão com o salário re-
baixado. Ocorre, porém, 
que a Gráfica Santa Tere-
zinha, inconformada com 
a referida “notícia”, pro-

pôs ação judicial em face 
deste Sindicato e compro-

vou, documentalmente, 
sua regularidade quanto 

ao cumprimento de suas 
obrigações relativas aos 

reajustes salariais previstos 
em convenções coletivas 
de trabalho. Desta forma, 
e para que não pairem dú-
vidas, o Sindigráficos vem 
a público apresentar sua 
retratação sobre o referi-
do episódio, informando a 
todos que tiveram acesso 
àquela publicação, que a 
Gráfica Santa Terezinha 
encontra-se adimplente e, 
portanto, rigorosamente 
em dia com as obrigações 
trabalhistas no que diz res-
peito aos reajustes salariais 
previstos na norma coleti-
va de trabalho, pelo que 
o Sindicato pede escusas 
àquela empresa por conta 
da divulgação incorreta e 
indevida.

Toda vez que o sábado é 
um feriado a Convenção 
Coletiva de Trabalho dos 
gráficos obriga o patrão 
a garantir uma folga remu-
nerada para o trabalhador 
que continuar compensan-
do horas durante a semana 
do sábado-feriado. Outra 
opção é o pagamento de 
hora-extra pelo tempo adi-

cional trabalhado. Na grá-
fica Amaral, por exemplo, 
o proprietário foi alertado 
pelo Sindigráficos da falha 
do escritório contábil da 
empresa em não o alertar 

para regra da convenção 
durante a semana do feria-
do da Independência do 
Brasil, quando foi em um 
sábado. A empresa, depois 
de ciente da falha, decidiu 
que dará uma folga remune-
rada aos gráficos até o fim 
do ano. O sindicato apro-
veitou para também falar 
com o patrão sobre outros 

dois feriados que caem em 
sábado (12 de outubro – 
Dia da Padroeira do Brasil; 
e 2 de novembro – Dia de 
Finados). “O dono da Ama-
ral se comprometeu em nos 
apresentar uma proposta, 
que vamos consultar os tra-
balhadores na sequência”, 
conta Jurandir Franco, dire-
tor do Sindigráficos. 

Trabalhadores da Amaral terão folga devido o feriado no sábado 

Retratação

7 de set., 12 de out. e 2 de nov.

DIREITO ESPECIAL
Convenção garante 
diversos benefícios 

Gráfica Santa Terezinha (Itatiba) comprova sua regularidade quanto
à aplicação dos reajustes salariais

ColorFlexo será enquadrada como gráfica após a atuação sindical 

Benefício do enquadramento sindical é a garantia do salário e dos direitos dos trabalhadores gráficos na região

Os primeiros resultados 
de blitz do Sindicato 

em gráficas de Indaiatuba, 
ainda não enquadradas sin-
dicalmente na indústria grá-
fica, começam a aparecer. 
Um exemplo vem da Color 
Flexo. A empresa atua na 
área de rótulos e etiquetas 
adesivas. O escritório con-
tábil da gráfica confirmou 
os questionamentos do sin-
dicato. Aguinaldo Farias, 

do escritório União, garan-
tiu que fará os ajustes no 
enquadramento. Com isso, 
o objetivo sindical é con-
quistado. “A empresa será 
oficialmente uma gráfica”, 
diz Leandro Rodrigues pre-
sidente do sindicato.

PISO SALÁRIAL
Menor salário de grá-

fico é R$ 1.674,20

Dono da Metroprint aluga galpão e máquinas para gráfica Esdeva 

Gráficos demitidos pela 
empresa MetroPrint, 

que encerrou as suas ati-
vidades na cidade de Ca-
jamar no final do mês de 
julho, ainda não recebe-
ram as suas verbas resci-
sórias. Pela lei trabalhista, 
deveriam ter sido pagas 
em 10 dias logo após o 

desligamento. Apesar do 
fechamento da gráfica, o 
proprietário continua rece-
bendo todo mês da gráfica 
mineira Esdeva pelo alu-

guel do prédio e das má-
quinas. “Mesmo com o re-
curso financeiro recebido, 
a Metroprint não liquidou 
seus débitos trabalhistas e 
nem responde ao sindicato 
diante da cobrança”, con-
ta Leandro Rodrigues, pre-
sidente do Sindicato dos 
Gráficos (Sindigráficos).

Mesmo lucrando todo mês, Metroprint não paga vários trabalhadores
 VERBA RESCISÓRIA 
Empresa continua 
devendo 5 gráficos
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Até 5 anos, filho do sócio não paga nada. R$ 20 de seis a 14 anos, aproveite

A atividade principal e secundária da Ideal refere-se à impressão

Também está sendo apurado possíveis abusos de autoridade

A partir de 1º de novem-
bro, os gráficos filiados 

ao Sindigráficos poderão 
fazer suas reservas no Re-
canto dos Gráficos no lito-
ral paulista na cidade de 
Itanhaém. São quatorzes 
suítes à disposição dos pri-
meiros inscritos. Para fazer 
a reserva, basta ser sócio e 
pagar 50% adiantado de 
no mínimo três diárias, seja 
para o período do Natal 

ou do Réveillon. Os valores 
das diárias continuam con-
gelados desde 2011, ano 
em que o sindicato adqui-
riu o espaço de lazer da 
categoria. Até cinco anos, 
o filho do sócio não paga 
nada. De seis a 14 anos, a 

diária custa R$ 20. Acima 
de 15 anos, paga-se R$ 30 
pela diária. A reserva só 
será confirmada mediante 
a confirmação do paga-
mento da metade do valor 
das diárias. Não haverá 
devolução do dinheiro em 
caso de desistência. Apro-
veite o Natal e final de ano 
com a família em nosso re-
canto com todo conforto, 
segurança e alegria.

O Sindicato dos Traba-
lhadores Gráficos da 

Região (Sindigráficos) noti-
ficou e deu um prazo para 
a Ideal Rótulos e Etiquetas, 
em Indaiatuba, responder 
sobre o enquadramento 
sindical correto da em-
presa. Embora ela exerça 
atividades principais e se-
cundárias do ramo gráfico, 
ora descritos no seu pró-

prio CNPJ, se autodeclara 
como não sendo uma grá-
fica no quesito enquadra-
mento sindical. Enquanto 
isso acontece, nenhum dos 
trabalhadores do local são 
considerados gráficos, mes-

mo exercendo tais funções, 
ficando assim desprotegi-
dos da convenção de direi-
tos e faixa salarial da sua 
categoria. “A sua atividade 
principal é a impressão de 
material para uso publici-
tário, enquanto uma das 
secundárias é a impressão 
para outros usos”, afirma 
Leandro Rodrigues, presi-
dente do Sindigráficos.

Novas queixas de tra-
balhadores gráficos 

para o Sindicato revelam a 
existência da extrapolação 
diária da jornada de traba-
lho em setores da Oceano 
em Cajamar. Segundo as 
denúncias, ainda em apu-
ração por parte do órgão 
sindical, em áreas da em-
presa, como no setor de im-
pressão, têm gráficos sendo 

obrigados a ultrapassarem 
muito mais que a jornada 
padrão definida. As recla-
mações apontam jornada 
de profissionais com 12 
horas todo dia. O Sindigrá-
ficos já começou a tratar 

do assunto. Para concluir 
a questão aguarda somen-
te a volta da advogada da 
Oceano às suas atividades. 
Ela está temporariamente 
licenciada após ter sofrido 
um acidente doméstico. “As 
denúncias ainda questio-
nam o abuso de autoridade 
de certas chefes do local”, 
conta Leandro Rodrigues, 
presidente do sindicato. 

As reservas para o Recanto no Natal e Ano Novo iniciam em novembro

Sindicato descobre mais uma gráfica sem se declarar do segmento

Sindicato volta a cobrar da Oceano solução para a jornada excessiva

 SINDICALIZADO
 Sócio pode fazer
reserva em 1/11

IDEAL RÓTULOS
Empresa imprime

material publicitário

 12 H POR DIA
Denúncia aponta
jornada de 12 hs

Coincidências à parte, 
este ano, após o fim do 

Ministério do Trabalho pelo 
novo presidente do País e a 
defesa por Bolsonaro do 
emprego sem direito e até 
a defesa da redução de 
90% das normas de segu-
rança no trabalho, o setor 
gráfico paulista já voltou a 
ter trabalhador com a mão 
decepada no serviço. O 
caso ocorreu na Braspor/
LeoGráfica em Osasco no 
mês de julho. O fato é que 
o cenário de retrocesso 
cresceu em 2019. Contudo, 
na contramão disso, grá-
ficas como a Jandaia, em 
Caieiras, continuam tendo 
o respeito às regras de se-
gurança e saúde do funcio-

nário. A eleição anual de 
gráficos para Comissão In-
terna de Prevenção de Aci-
dentes (Cipa) se mantém 

por lá, bem como o acom-
panhamento de todo pro-
cesso eleitoral pelo sindi-
cato, a exemplo do que foi 

realizado semanas atrás. 
“A Cipa, segundo normas 
de segurança e saúde do 
trabalho, visa proteger o 

trabalhador no local labo-
ral. Busca, objetivamente, 
evitar os acidentes, riscos, 
atividades e práticas preju-
diciais à saúde. A comissão 
é composta por represen-
tantes eleitos de emprega-
dos e da empresa. O ven-
cedor da eleição tem um 
mandato de um ano para 
prevenir essas questões. E 
para isso, tem garantia de 
emprego no período e até 
um ano depois. A estabili-
dade é garantida por lei 
justamente para que o tra-
balhador possa fazer seu 
papel de cipeiro em defesa 
da segurança e saúde dos 
colegas de trabalho”, expli-
ca Leandro Rodrigues, pre-
sidente do Sindigráficos. 

Gráficos elegem comissão de prevenção de acidentes na Jandaia

Mais de 325 dos 436 gráficos da empresa participaram do pleito. Sete trabalhadores disputaram a eleição para a Cipa
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A crise econômica conti-
nua acentuada. O de-

semprego também continua 
recorde. São cerca de 14 
milhões desempregados, 
cenário diferente de 2014, 

quando o Brasil registrava 
recorde no emprego. To-
davia, tem havido agora 
uma parte da reposição da 
mão de obra demitida. “E, 
como o sindicato também 

representa o interesse dos 
gráficos sem empregos, a 
entidade desenvolve uma 
ação continuada em busca 
dos processos seletivos, re-
cebe currículos dos candi-

datos às vagas e envia às 
gráficas”, diz Leandro Ro-
drigues, presidente do sin-
dicato. Os interessados de-
vem enviar o currículo para 
contato@sindigraficos.org.

Sindicato avança em benefícios financeiros para gráficos da Inapel

Ampliação das férias foi garantida por conta dos sábados-feriados

PLR de R$ 1,2 mil e criação de programa de incentivos financeiros

Os gráficos da Barletta 
e da ABR, empresas 

do mesmo grupo econômi-
co em Bragança Paulista, 
compensarão a jornada de 
trabalho semanal nas três 
semanas em que o sába-
do foi e será feriado (7 de 
setembro, 12 de outubro e 
2 de novembro).  Quando 
isso acontece, a empresa 
tem de pagar pelo tempo 
respectivo da hora-extra do 
serviço extra, ou conceder 
um dia de folga remunera-

da. A regra consta na Con-
venção Coletiva de Traba-
lho da categoria. E foi isso 
que o Sindigráficos cobrou 
da empresa. “Notificamos 
a empresa para responder 
se daria folgas aos gráfi-
cos, ou pagaria em hora-
-extra pela manutenção da 
jornada sem a redução do 

tempo durante os dias da 
semana que antecederam 
o feriado. O grupo econô-
mico decidiu que serão con-
cedidas três folgas em dias 
seguidos. Pelo anunciado, 
o benefício será concedido 
no final do ano ou início de 
2020. Os trabalhadores, 
onde a maioria dos gráfi-
cos são de sindicalizados, 
terão três dias adicionais 
sobre as suas férias coleti-
vas”, conta Jurandir Fran-
co, diretor do Sindigráficos.

Os termos de mais dois 
Acordos Coletivos de Tra-
balho na gráfica Inapel (em 
Jundiaí) foram definidos en-
tre os proprietários e o Sin-
digráficos. Além do acordo 
de jornada semanal somen-
te de segunda à quinta-fei-
ra e outros benefícios, a en-
tidade sindical avança em 
acordos para ampliação 
da renda dos trabalhado-
res. A primeira garante um 
piso salarial maior que nas 
demais gráficas da região. 
O reajuste foi de 2,60%. 
Ainda evita banco de horas 
e garante a homologação 
sindical da rescisão con-
tratual. O segundo acordo 
garante uma PLR quase R$ 

400 maior que nas demais 
gráficas do seu porte. Além 
da complementação de 
renda mensal, que pode 
chegar a R$ 200 extra, a 
depender das metas atingi-
das. O reajuste do valor da 
cesta básica mensal de R$ 
95 para R$ 100 também é 
outro avanço financeiro no 
acordo de reajuste sala-

rial. E tem ainda a inclusão 
de uma multa no valor de 
10% do salário normativo 
por inflação e por traba-
lhador. O segundo acordo 
financeiro positivo para o 
trabalhador garante uma 
PLR anual de R$ 1,2 mil, 
superior ao valor definido 
pela convenção da classe 
no valor de R$ 804,36 (ter-
ceira faixa). Pelos termos 
acertados, paga-se R$ 600 
no final de fevereiro e mais 
R$ 600 no final de agosto. 
Além disso, foi incluída uma 
nova cláusula no acordo da 
PLR onde criará programa 
de incentivo com benefícios 
financeiros mensais para o 
gráfico.

Gráficas continuam contratando apesar da crise. Envie seu currículo

Gráficas Barletta e ABR elevam dias de férias por força da convenção
FÉRIAS MAIOR 

Sindicato garante 
folgas adicionais

PLR E INCENTIVO
Cesta básica maior e 

novos benefícios


