
Jornal do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, Jornais e Revistas de Cajamar, Jundiaí, Vinhedo e Região - Novembro/Dezembro de 2019

Punições por contratações ilegais

ENQUADRAMENTO DE GRÁFICAS AVANÇAM  

Sindicato promove fes-
tival de futebol Society 
para gráficos sindicaliza-
dos em dezembro. Inscre-
va sua equipe. Participe. 
P8

Contratações ilegais de trabalhadores rendem diversas autuações na gráfica 
Armi, em Jundiaí. A fiscalização de auditores federais aplicou penalidades à 
empresa, a pedido do Sindigráficos. A entidade vinha monitorando a afronta 
da gráfica aos direitos trabalhistas em geral (CLT) e à Convenção Coletiva de 
classe. P3

Apenas em outubro, o Sindigráficos fez diligências na região e 
catalogou 30 novas empresas enquanto gráficas em defesa dos 
trabalhadores. São de vários setores, a exemplo de Comunica-
ção Visual, Gráficas Rápidas, Plotagens, Reprografia. P4

Independente do período das férias no final de dezembro e no início de janeiro, 
o Sindigráficos continuará aberto em defesa dos trabalhadores de Cajamar, 
Jundiai, Vinhedo e Região. Homologação da rescisão contratual de trabalho 
e demais atendimentos ficarão concentrados na sede regional do sindicato em 
Jundiaí. P2   

Destruição da aposenta-
doria do gráfico é pro-
mulgada. Agora é lei. 
Muitos trabalhadores 
morrerão sem se aposen-
tar. P2

Empresa fecha e nin-
guém sabe o paradeiro. 
Sindicato busca informa-
ções sobre a Bilpress em 
defesa dos gráficos. P2

Acaba o prazo para luta 
judicial pelo FGTS ne-
gado há mais de cinco 
anos. Denuncie logo que 
o FGTS não for deposita-
do. P6

Gráfica Stella revisa 
convênio médico em 
benefício de todos os 

gráficos 

Gráfica de grande porte 
recém-enquadrada 

valoriza a prevenção de 
acidentes 

Rotaplan paga cesta, PLR 
e reajusta salário após 
ação sindical e união

da classe

CONVÊNIO

SEGURANÇA PLR E CESTA 

FUTEBOL

APOSENTADORIA
Justiça condena 
Jornal Diário/SP

Sindigráficos ficará aberto para classe no fim do ano

Combate contra 
assédio e abuso

CADÊ A BILPRESS?

FGTS EM RISCO 

P5

P7

P6 P5

P3
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Lei eleva tempo de contribuição ao INSS e reduz o valor da aposentadoria

Sindicato orienta gráficos do local a informar algo sobre a empresa para defender seus direitos

Em 12 de novembro, ape-
sar de toda a resistên-

cia do movimento sindical 
desde o impeachment de 
Dilma, o Congresso Nacio-
nal voltou a atacar os direi-
tos dos trabalhadores. Foi 
promulgada a reforma da 
Previdência, como decidiu 
a maioria dos deputados 

e senadores, aliados do 
governo Bolsonaro. O Sin-
dicato dos Gráficos (Sindi-
gráficos) foi uma das enti-
dades que lutou contra este 

mal, mesmo tendo trabalha-
dores da categoria defen-
dendo tal medida contra a 
aposentadoria e pensão de 
todos. Apesar dos alertas, 
a reforma foi promulgada. 
Agora é lei e muitos gráfi-
cos sentirão as consequên-
cias negativas na hora de 
buscar o direito.

Ninguém no distrito in-
dustrial em Itupeva, 

local onde a Billpress fun-
cionou por muito tempo, 
soube informar o paradeiro 
da gráfica ao Sindigráficos. 
A empresa simplesmente 
sumiu do mapa. O proble-
ma é que desapareceu e a 
entidade sindical não sabe 
como ficou os direitos dos 
trabalhadores do local. O 

fato concreto é que a Bil-
press havia entrado em re-
cuperação judicial meses 
depois de um novo grupo 
econômico ter assumido a 
administração e prometido 
crescimento.

Destruição da aposentadoria dos gráficos é promulgada. Agora é lei

Procura-se a Bilpress. Empresa fecha e ninguém sabe seu paradeiro

PERDAS GERAIS
 Muitos morrerão
sem se aposentar

CADÊ A BILPRESS
Gráfica fechou ou 
mudou de local?

Em novembro, a lei da re-
forma trabalhista comple-
tou dois anos. Muitos traba-
lhadores não sabem do mal 
que ela causou no salário e 
direitos. Uma das mudan-
ças foi o fim da continuida-
de dos direitos da Conven-
ção Coletiva de Trabalho 
(CCT) após a data-base 
anual. Várias categorias, 

como os gráficos, têm uma 
CCT e data-base. A dos 
gráficos mudou para 1º de 
setembro, dia onde o Sin-
dicato também luta para a 
definição do reajuste sala-

rial, pois não há lei automá-
tica para aumento salarial 
e renovação dos direitos.  
Outra mudança na lei foi 
de contra o sindicato. Aca-
bou a contribuição financei-
ra compulsória dos gráficos 
para ajudar o sindicato a 
manter a luta. Assim, a sin-
dicalização do trabalhador 
tem relevância maior por-

que mantém a contribuição 
mensal e a participação 
direta para a manutenção 
do sindicato. A fim de pro-
teger os sindicatos já têm ju-
ízes dando sentenças onde 
a CCT (reajuste salarial e 
direitos) só valem para os 
sindicalizados. O caso mais 
recente foi na 14º Vara do 
Trabalho de Manaus. Sentença dá direito só para sócios

SÓ PARA SÓCIO
Direitos coletivos 
para sindicalizado 

Independente do perío-
do das férias no final de 

dezembro e no início de 
janeiro, o Sindigráficos 
continuará aberto em de-
fesa dos trabalhadores de 
Cajamar, Jundiai, Vinhedo 
e Região. Será o terceiro 
ano consecutivo que a en-
tidade mantém a proteção 
da categoria também neste 
período de final de ano e 
festividades. Apesar de em-
presas darem férias cole-
tivas, muitas continuam na 
ativa. Desse modo, é cru-
cial o funcionamento do sin-
dicato para atender os tra-
balhadores interessados no 
Recanto dos Gráficos (em 

Itanhaém) e para resolver 
algum problema na empre-
sa, a exemplo de pendên-
cias do pagamento do 13º 
salário e etc. O calendário 
de funcionamento do final 
de ano do Sindigráficos 
funcionará exclusivamente 
na sede regional de Jun-
diaí. Ficará aberta das 8h 
às 17h. Fecha apenas nas 
vésperas e dias de Natal e 
Réveillon. As demais sedes 
regionais estarão fechadas 
a partir do dia 23 de de-
zembro e retomam o aten-
dimento em 20 de janeiro 
de 2020. Lembramos que o 
Recanto dos Gráficos não 
para.

Sindigráficos ficará aberto no final do ano para atender a categoria

Homologação e demais atendimentos sindicais ficarão concentrados na sede regional de Jundiaí

Justiça retira direitos coletivos de profissionais não-sindicalizados
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A empresa terceirizada 
Fator S1, de MG, con-

tratada pela gráfica Esdeva 
para cuidar da segurança 
da sua unidade filial de 
Cajamar/SP, foi questiona-
da pela contratante após o 
Sindigráficos receber quei-
xas de que trabalhadores 
da gráfica estavam sofren-
do certo tipo de assédio 
por profissionais da terceiri-
zada. A Fator S1 é respon-
sável pela segurança da Es-
deva, que atua no ramo de 

impresso de segurança, o 
que exige regras especiais 

neste quesito. Todavia, as 
denúncias contra a atua-
ção do pessoal terceiriza-
do, em nada tinha relação 
com segurança, mas pres-
são abusiva contra os grá-
ficos voltada ao aumento 
de produção. O sindicato 
repassou a situação para 
a direção da Esdeva, que 
de pronto se comprometeu 
em apurar o caso e já deve 
ter resolvido, pois pararam 
de chegar novas denúncias 
para o Sindigráficos.

Toda gráfica paulista é 
obrigada a garantir uma 

cesta básica mensal aos 
funcionários e a Participa-
ção nos Lucros e Resultados 
(PLR) todo ano. Logo, a re-
gra se aplica nas empresas 
do ramo de Cajamar, Jun-

diaí, Vinhedo e região. As 
gráficas de Atibaia também 
estão incluídas. A obriga-

ção consta na Convenção 
da categoria. Apesar dis-
so, mesmo já funcionando 
há muitos anos em Atibaia, 
o Sindigráficos recebeu de-
núncias anônimas sobre o 
descumprimento pela gráfi-
ca La Imprenta.

Em Jundiaí, mesmo depois 
de mudar de endere-

ço, a gráfica Armi teve de 
se explicar à fiscalização 
federal porque mantinha 
empregados sem registro. 
A empresa, mesmo oficia-
lizando o emprego dos 

trabalhadores gráficos, re-
cebeu diversas autuações 
por conta das sonegações 

constatadas. A fiscaliza-
ção foi uma solicitação do 
Sindigráficos. A entidade 
vinha monitorando a afron-
ta da gráfica aos direitos 
trabalhistas em geral (CLT) 
e à Convenção Coletiva de 
trabalho dos gráficos.

Antes mesmo de sair de 
Jundiaí e se instalar há 

uns 4 anos em Itupeva, a 
Plastamp sempre reconhe-
ceu como gráficos os seus 
funcionários da Serigrafia. 
Isto porque esta atividade 
é das indústrias gráficas. 

Ocorre que em outubro, de 
forma irregular, a empre-
sa decidiu descumprir esse 

enquadramento sindical de 
seus trabalhadores. Assim, 
deixou de validar os direi-
tos e salários da Conven-
ção Coletiva de Trabalho 
dos Gráficos. O Sindicato 
já notificou a empresa fren-
te à irregularidade.

Gráficos reclamam da falta de cesta básica e PLR na La Imprenta

Contratações ilegais rendem diversas autuações na gráfica Armi

Plastamp é notificada por desvinculação dos direitos dos gráficos

Sindicato e Esdeva coíbem pressão de terceirizada sobre gráficos

Denúncias revelaram pessoas da Fator S1 coagindo gráficos da Esdeva

Denúncias revelam que a empresa nunca pagou cesta básica e PLR

Armi é autuada mesmo depois da assinatura das carteiras de trabalho

Sindigráficos notifica a empresa em defesa dos gráficos da serigrafia

ASSÉDIO NÃO!
Sindicato e empresa 
não toleram assedio

EM ATIBAIA
Queixas apontam fal-
ta de cestas e da PLR

FISCALIZAÇÃO
Órgão federal aplica 
penalidades na Armi

SERIGRAFIA
A atividade é da 
indústria gráfica
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Apenas em outubro, o 
Sindigráficos fez dili-

gências na região e cata-
logou 30 novas empresas 
enquanto gráficas. São de 
vários setores, a exemplo 
de Comunicação Visual, 
Gráficas Rápidas, Plota-
gens, Reprografia e etc.  O 
objetivo do monitoramento 
é informar e garantir aos 
trabalhadores os direitos 
coletivos da classe, conti-
dos na convenção dos grá-
ficos, como cesta básica 
mensal e PLR anual. Confira 
abaixo algumas das gráfi-
cas visitadas pela diretoria 
do sindicato neste período. 
Acompanhe a luta da enti-
dade sindical pela valoriza-
ção do trabalhador gráfico 
e seus direitos.

Embora o CNPJ da em-
presa Efatá Sacolas em 

Franco da Rocha descre-
va sua atividade principal 
como comércio varejista, 
ela também produz. Usa in-
clusive impressora offset no 
processo. O Sindigráficos 
já a cadastrou enquanto 
gráfica e manterá o diálogo 
sobre a existência de traba-
lhadores e o cumprimento 
dos direitos da convenção 
coletiva da classe.

O setor gráfico não se 
resume às atividades 

de impressão em gráficas 
de offset. Conforme regu-
lamentação, é considera-
da uma empresa gráfica 
aquela que atua com pro-
cessos de pré-impressão, 
impressão e acabamento. E 
não importa o maquinário 
e o tipo de material. Pode 
ser manipulado em lona, 
plástico, metal, couro e etc. 
Assim, após o mapeamen-
to sindical, a Casa Grande 
Comunicação Visual, em In-
daiatuba, está enquadrada 
errada, já que atua com plo-
tagem, banners, adesivos e 
outros processos gráficos.

Seja por falha do escritório 
contábil ou por tentativa 

do descumprimento da con-
venção coletiva dos trabalha-
dores gráficos, o Sindicato da 
categoria localizou outra grá-
fica em Itatiba, a MD Digital 
Plotagem, sem o devido en-
quadramento sindical. Confor-
me a descrição do seu próprio 
cartão de visita e da verifica-
ção no local, ela fabrica plo-
tagens, cópias, banners, plas-
tificações, encadernações, e 
impressões em pequenos e 
grandes formatos. Assim, por 
ser uma empresa gráfica, o 
sindicato está providenciando 
seu devido cadastramento e 
voltará ao local em breve.

Ainda há gráficas desen-
quadradas. E talvez por 

orientação equivocada por 
parte do escritório de conta-
bilidade em relação ao en-
quadramento sindical. Muitas 
dessas gráficas nem imaginam 
os prejuízos que isso pode ge-
rar. Em busca desse tipo de ir-
regularidade, o Sindigráficos, 
fez diligências na cidade de 
Francisco Morato. E localizou 
a ImprexCard, empresa ainda 
não enquadrada como uma 
gráfica, mesmo atuando na 
produção de panfletos, adesi-
vos, convites, criações de ar-
tes, xerox e impressões, con-
vites, panfletos, cartões entre 
outros serviços gráficos.

O setor gráfico integra 
vários segmentos. Um 

deles é o da Impressão 
Digital e Comunicação Vi-
sual. A Criarts, gráfica lo-
calizada pelo sindicato da 
classe em outubro, na cida-
de de Jundiaí, pertence a 
esse segmento. A empresa 
exerce tais atividades en-
tão reconhecidas como 
gráfica pela legislação 
atual. Ela fabrica faixas, 
placas impressas, banners, 
adesivos, cartões de visita, 
entre outras coisas. O Sin-
digráficos já providenciou 
o seu cadastramento e ave-
riguará o cumprimento da 
Convenção Coletiva de Tra-
balho (conjunto de direitos 
dos gráficos) pela empresa, 
bem como promoverá a sin-
dicalização da classe.

Com o avanço do libera-
lismo e a imposição de 

retrocessos nos direitos no 
Brasil, inclusive na aposen-
tadoria, é necessário que 
os trabalhadores realinhem 
no caminho da luta comum 
para enfrentarem os desa-
fios. Isso passa pelo fortale-
cimento sindical dentro da 
coletividade. Nesse senti-
do, o Sindigráficos Jundiaí 
participou de um evento da 
UNI no Sindigráficos de Ba-
rueri. Na ocasião, quando 
se reuniu com vários Sindi-
gráficos de SP, foram traça-
das as estratégias da Cam-
panha de Sindicalização. 
Com diretrizes bem defini-
das, o objetivo é fortalecer 
a categoria gráfica paulista 
através da sua organiza-
ção via sindicalização.

Apesar da empresa Fá-
brica das Letras em 

Amparo trabalhar na área 
de Comunicação Visual, 
ela não se enquadrou como 
gráfica. O site da empresa 
descreve várias atividades 
gráficas: cartões de visita 
banners, cartazes panfle-
tos, adesivos, folders, imãs 
e etc. O Sindicato foi ao 
local e fará o cadastramen-
to dela como gráfica para 
proteção dos gráficos.

Em Campo Limpo Paulista, 
o Sindigráficos descobre 

uma empresa (Plus) com 
ampla cartela de serviços 
gráficos, mas ainda não en-
quadrada como tal. O de-
vido enquadramento será 
cobrado. Ela atua com im-
pressão digital, máquinas 
de plotagem, offset, rótulos 
em vinil, painéis, placas de 
sinalizações, impressão em 
tambores de lata, panfle-
tos, folders e flyers.

Em defesa do direito de 
um dos gráficos da Cli-

ck Luminosos, em Jundiaí, 
o Sindicato descobriu que 
a empresa de Comunica-
ção Visual, que é uma ati-
vidade econômica do ramo 
gráfico, não se considera 
como tal. Ao ser questio-
nada pelo enquadramento 
errado, a empresa respon-
sabilizou seu escritório con-
tábil, uma vez que a orien-
tou pela classificação da 
Click Luminosos no ramo 
do comércio. É preciso, no 
entanto, fazer os devidos 
ajustes. E o Sindicato já en-
viou todos os documentos 
necessários, comprovando 
a sua representação dos 
trabalhadores e aguarda 
um retorno compatível.

Sindigráficos localiza e 
cadastra a Plastigraf na 

cidade de Jundiaí. O primei-
ro passo foi o cadastramen-
to. A etapa seguinte será 
a averiguação do registro 
do empregado na carteira 
do trabalho. Também será 
analisado se os direitos da 
convenção da classe estão 
sendo cumpridos.

A gráfica Flexoprint em 
Indaiatuba adiou as 

tratativas com o sindicato 
sobre o acordo de melhora-
ria da jornada de trabalho 
dos gráficos. A empresa 
disse que retomará as ne-
gociações em 2020. O Sin-
dicato frisa a relevância do 
acordo para a segurança e 
transporte da classe.

30 gráficas

Plastigraf

Criarts UNI Gráficos

Efatá Sacolas

Casa Grande MD Digital ImprexCard

Fab. Letras Gráfica Plus Flexoprint

Click Lum.

Plastigraf precisa apresentar o 
registro dos gráficos

Flexoprint adia negociação de 
acordo de jornada para 2020

Sindigráficos cobra enquadra-
mento correto da Casa Grande

Sindicato localiza mais uma gráfi-
ca na cidade de Itatiba

Gráfica situada em Francisco Mo-
rato sem o devido enquadramento

Boca no Trombone
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Após denúncias dos gráficos, sindicato atuou e resolveu falhas no local

Empresa Signergia será alvo de nova blitz do Sindicato em Valinhos

Gráfica nunca se enquadrou ao Sindicato, apesar do funcionamento

Vitoriosos na Justiça do Trabalho, batalha continuará na esfera Civil

Trinta e dois gráficos do 
antigo jornal Diário/SP 

travam uma luta judicial, 
com toda assistência do Jurí-
dico do Sindigráficos, para 
reaverem os seus direitos 
trabalhistas negados pela 
empresa desde quando o 
parque gráfico fechou em 
Jarinu. O jornal foi lacra-
do pela Justiça depois que 
entrou em Recuperação Ju-
dicial há alguns anos. Com 
isso, vários trabalhadores 

estão no prejuízo. Tem gen-
te demitida que não rece-
beu suas verbas rescisórias. 
E outra parte que sequer 
havia sido demitido, tendo 
que acionar a Justiça para 
ter o desligamento sem a 
perda do direito de rece-
ber todos seus direitos e a 

baixa na Carteira do Tra-
balho. Passado esse tempo, 
um terço das ações judi-
ciais na Justiça do Trabalho 
chegaram ao fim em favor 
dos gráficos em novembro. 
E o restante vai no mesmo 
caminho. O próximo pas-
so é na Justiça Civil onde 
se encontra o processo da 
massa falida da empresa. 
Só na esfera Civil que esse 
crédito trabalhista pode ser 
pago efetivamente.

Embora a empresa Sig-
nergia em Valinhos re-

conheça indiretamente em 
sua resposta escrita ao 
Sindigráficos se tratar de 
uma gráfica, uma vez que 
garantiu ter realizado ho-
mologação de rescisões 
contratuais em 2016 junto 
ao sindicato, a entidade 
garante que nunca houve 

homologações. Na verda-
de, a empresa nunca se 
enquadrou sindicalmente 
como gráfica junto à en-
tidade. Por sinal, este é 
pleito do sindicato desde o 

último ano e voltará a ser 
intensificado agora, inclu-
sive com blitz sistemática 
no local. A Signergia, por 
sua vez, adianta que não 
possui mais trabalhadores. 
Em seu comunicado ao Sin-
digráficos, revela que as 
atividades são realizadas 
somente pelos dirigentes 
da empresa.

Em outubro, o salário dos 
trabalhadores gráficos 

da Rotaplan (em Valinhos) 
teve o reajuste de 2,6%. Es-
tava defasado desde setem-
bro – nova data-base da 
classe a partir deste ano. 
O escritório contábil da em-
presa havia sido orientado 
por telefone pelo Sindicato. 
A entidade também cobrou 
o pagamento da diferença 
salarial de setembro. Ape-
sar da solução, o sindicato 
estuda responsabilizar a 
gráfica pelo descumprimen-
to dos documentos emitidos 

Rotaplan paga cesta, PLR e reajusta salário após atuação sindical

Gráficos do Diário/SP vencem ações trabalhistas e a luta continua 
BATALHA JUDICIAL

Sindicato defende
gráficos do Diário

NOTIFICAÇÃO
Gráfica continua de-

senquadrada

UNIÃO E FORÇA
Gráficos se unem e 
sindicato resolve

pelos sindicatos obreiro e 
patronal sobre o reajuste 
no período correto. Além 
da atualização da remune-

ração dos trabalhadores, o 
Sindigráficos interveio em 
outras irregularidades co-
metidas pela Rotaplan. O 
escritório contábil (Fazani) 
da empresa foi orientado 
ainda pelo descumprimen-
to da Convenção Coletiva 
de Trabalho da classe refe-
rente à cesta básica mensal 
e a 2ª parcela da Participa-
ção nos Lucros e Resultados 
(PLR) dos empregados. A 
quitação da 2ª parcela da 
PLR, por exemplo, deveria 
ter sido efetuada desde o 
dia 5 de agosto.
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Gráfica assumiu a dívida do FGTS dos trabalhadores junto à Caixa Econômica

Não adianta deixar para recorrer judicialmente só quando sair da gráfica

Desde 13 de novembro, 
nenhum gráfico pode 

acionar mais a Justiça para 
resgatar o dinheiro do 
FGTS negado há mais de 
cinco anos pela empresa. 
A decisão foi tomada pelo 
Superior Tribunal Federal 
desde 2015. Neste sentido, 
a fim de evitar prejuízos 
no direito dos gráficos ao 
FGTS, o Sindicato monitora 
e cobra das empresas o de-

pósito mensal, como deter-
mina a lei. Na Chicherlux, 
por exemplo, isso acontece 
com frequência. Há poucos 
dias, a empresa apresentou 
aos sindicalistas uma solu-
ção para a correção do pe-
ríodo em que não fez o re-

colhimento. Em reunião no 
mês de novembro, a gráfi-
ca assumiu a dívida junto à 
Caixa Econômica, fazendo 
uma programação de pa-
gamento, aceita pelo ban-
co. Além disso, a empresa 
também demonstrou a reso-
lução de outras falhas. Den-
tre elas, o cumprimento da 
Convenção Coletiva de Tra-
balho da classe no tocante 
ao pagamento da PLR.

Desde 13 de novembro, 
acabou literalmente o 

direito do gráfico buscar 
a justiça na intenção de 
recuperar o seu dinheiro 
do FGTS não depositado 
pelo patrão há mais de cin-
co anos. Só poderá brigar 
agora pelos últimos cinco 
anos. A nova regra foi fi-
xada num julgamento do 
Supremo Tribunal Federal, 

em 2014. Na ocasião, o mi-
nistro Gilmar Mendes redu-
ziu de 30 para cinco anos 
o período a ser pleiteado 
na Justiça. O entendimento 
foi o de que os atrasados 
de FGTS a serem pagos 

ao trabalhador deveriam 
ser restritos a cinco anos, 
o mesmo limite fixado para 
outras questões trabalhis-
tas. O Sindigráficos chama 
atenção de toda a classe. 
Portanto, como o processo 
judicial costuma demorar, 
o sindicato orienta os grá-
ficos a denunciarem logo 
que a empresa deixar de 
recolher o FGTS.

Clicherlux resolve falhas na PLR e começa o pagamento do FGTS

Termina o prazo para lutar por FGTS negado há mais de cinco anos

 CLICHERIA
 Empresa caminha 
para regularização

FGTS EM RISCO
Denuncie logo que 
FGTS não for pago

Depois da campanha sa-
larial que garantiu em se-
tembro a recomposição 
salarial dos gráficos de 
Cajamar, Jundiaí, Vinhe-
do e região, o Sindigráfi-
cos lançou uma campanha 
onde busca a garantia dos 
mesmos direitos e salários 
para os gráficos em empre-
sas que não se reconhecem 
como uma indústria gráfica. 

Este é o objetivo da cam-
panha de enquadramento 
sindical das empresas que 
vêm sendo localizadas em 
diligências permanentes 
por sindicalistas. Mais de 
30 empresas já foram lo-

calizadas e alguns delas 
já enquadradas nos últi-
mos meses. Uma delas é a 
Carbopack em Valinhos. A 
Carbopack decidiu pelo en-
quadramento espontâneo. 
Ela atua no ramo de emba-
lagens impressas na área 
de alimentação. Produz 
embalagens para fastfood, 
lanches, pizzas e alimentos 
em geral. “A produção de 

embalagens impressas está 
tecnicamente e legalmente 
ligada às atividades econo-
micas da indústria gráfica, 
devendo toda empresa do 
ramo se enquadrar sindical-
mente como uma gráfica, 
reconhecendo tal categoria 
para os seus trabalhado-
res”, explica Leandro Ro-
drigues, presidente do Sin-
digráficos. Empresa de embalagem é gráfica

CARBOPACK
Gráfica produz na 
cidade de Valinhos

Nas últimas semanas, o 
Sindigráficos já loca-

lizou dezenas de empre-
sas realizando atividades 
gráficas na região sem o 
adequado enquadramento 
sindical enquanto gráfica. 
A entidade deve notifica-las 
extrajudicialmente para fa-
zerem os ajustes de modo a 
garantir aos trabalhadores 
os mesmos direitos da cate-
goria. E já notificou várias 
gráficas de Louveira. Na 
cidade existe a Flexcoat, 
empresa de grande porte 
que mudou a sua atividade 
do setor de papel e pape-
lão para o ramo gráfico, 
enquadrando-se respectiva-
mente para o novo segmen-
to. Assim, o Sindigráficos 
passou a representar legal-
mente os trabalhadores do 

local. E, há poucos dias, 
iniciou as atividades sindi-
cais na gráfica em defesa 
da saúde e segurança dos 
120 profissionais, acompa-

nhando inclusive a eleição 
interna da classe para a 
prevenção de acidentes 
laborais e doenças do tra-
balho (Cipa). “A Flexcoat 

mostrou que se preocupa 
com a saúde e segurança 
de seus trabalhadores. A 
eleição da Cipa foi inclusi-
ve um processo transparen-

te. Foi a empresa que nos 
comunicou e convidou para 
acompanharmos o proces-
so eleitoral no último dia 
23”, diz Jurandir Franco, 
diretor sindical que moni-
torou a votação durante o 
dia todo. A grande maioria 
dos gráficos da empresa 
participou do processo e 
escolheu alguns colegas de 
trabalho para representá-
-los legalmente no cuidado 
da integridade física e men-
tal de todos no ambiente e 
processos laborais no coti-
diano.  Os titulares da Cipa 
foram Lucas Martins (30 
votos), Vandson Pinheiro 
(27) e Leandro Lima (17). 
Os suplentes eleitos foram 
João Batista (14), Gabriela 
Souza (11) e Érica Anorella 
(9 votos).

Gráfica recém-enquadrada valoriza a prevenção de acidentes laborais

Flexcoat - empresa de grande porte que mudou sua atividade do setor de papelão para o ramo gráfico

Atuação sindical faz mais uma gráfica de embalagens se enquadrar
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Há um ano, gráficos da Cunha Facchini não recebem mais a cesta básica mensal

Sindigráficos localiza e notifica empresa para tratar do enquadramento correto

Empresa atua na área de pré-impressão com foco na indústria automotiva 

A regra da Convenção 
Coletiva de Trabalho 

(CCT) dos Gráficos quanto 
à distribuição mensal da 
cesta básica de alimentos 
é clara. Toda empresa do 
ramo, independentemente 
do tamanho, quantidade 
de trabalhadores, ou de 
estar em crise financeira, 
está obrigada a entregar 
todo mês o benefício ali-
mentício em produtos ou 

no vale-alimentação. Mas a 
gráfica Cunha Facchini, em 
Itupeva, vem desafiando a 
norma e praticando mais 
irregularidades, a exemplo 
de contratações clandesti-
nas de profissionais. Há um 
ano, a empresa tem sone-

gado a cesta. Por conta dis-
so, apesar de toda tentativa 
de resolução por parte do 
Sindigráficos, o órgão deci-
diu que basta. “A Justiça foi 
acionada através de ação 
de cumprimento do direito 
convencionado, visto que a 
cesta está na 16º cláusula 
da Convenção coletiva dos 
gráficos”, informa Leandro 
Rodrigues, presidente do 
Sindicato.

Em contato direto com os 
trabalhadores durante 

diligências nas gráficas de 
Bragança Paulista, o Sindi-
gráficos localizou a Acete-
ch. A empresa atua com a 
impressão de embalagens 
flexíveis para o mercado 
de PETs. Embora já este-
ja em funcionamento, não 
há registro da unidade no 
sindicato referente ao en-

quadramento da empresa, 
reconhecendo as suas ati-
vidades e os trabalhadores 
enquanto gráficos. O Sin-
dicato já decidiu notificá-la 
extrajudicialmente para tra-
tar do caso. “Nosso objeti-

vo é checar a informação 
de que há impressão de 
embalagens e trabalhado-
res neste segmento. Caso 
seja confirmado, trata-se, 
portanto, de uma das ativi-
dades econômicas da área 
gráfica, onde demonstrare-
mos a questão também tec-
nicamente”, informa Lean-
dro Rodrigues, presidente 
do Sindicato.

A TSP Textura, empre-
sa paulista na cidade 

de Santana do Parnaíba, 
que atua na área de pré-
-impressão, com ênfase na 
indústria automotiva, abriu 
uma unidade filial recente-
mente em Itupeva. Por atu-
ar na pré-impressão, que é 
um dos segmentos ligados 
à indústria gráfica, assim 
como são o acabamento e 

a impressão propriamente 
dita, as atividades econô-
micas da empresa são con-
sideradas do ramo gráfico. 
Assim, O Sindigráficos foi 
visitar a filial e os trabalha-
dores do local em outubro, 

sendo recebidos pelo pró-
prio dono da companhia. 
O sindicato já recebeu a 
confirmação da TSP Textura 
do devido enquadramento 
sindical dos trabalhadores 
enquanto gráficos, confor-
me descreve a Classifica-
ção Nacional das Ativida-
des Econômicas, ligada ao 
Instituto Brasileiro de Geo-
gráfica e Estatística (IBGE).

Sindigráficos aciona Cunha Facchini na Justiça por ataque a direitos

Blitz sindical localiza gráfica de embalagem impressa em Bragança

Filial da TSP Textura reconhece os seus trabalhadores como gráficos

FORA DA LEI
 Empresa descumpre 
deveres obrigatórios 

ACETECH
Empresa é localizada 
em Bragança Paulista

NOVA GRÁFICA
Pré-impressão é 
atividade gráfica

Em reunião com o Sindi-
cato, o dono da gráfica 

Stella, em Caieiras, decidiu 
rever o plano de saúde dos 
trabalhadores. E a mudan-
ça era uma exigência dos 
próprios funcionários. Dian-
te de aumentos frequentes 
de valores, a metade dos 
profissionais já não conse-
guia pagá-lo, mesmo com a 
gráfica arcando com 50% 
do valor. A empresa assu-
miu (e cumpriu) o compro-
misso de buscar outro con-
vênio médico com faixas de 
adesão com valores e servi-
ços ao alcance de todos. A 
empresa cumpriu o prome-
tido ainda este ano. Os grá-
ficos estão muito satisfeitos. 
Todos os 27 funcionários (e 
seus familiares) voltaram a 

estar protegidos neste que-
sito de saúde. Todos já ade-

riram ao novo convênio. 
O plano oferecido é da 

empresa Notredame. Com 
preços mais acessíveis, os 

trabalhadores, inclusive os 
com salários menores, es-
tão em condições financei-
ras de bancar. E a gráfica 
Stella continua pagando 
um subsídio significativo. 
“A empresa paga R$ 400 
para cada gráfico. E o novo 
convênio é compatível com 
o anterior. E ainda é pos-
sível incluir mais pessoas 
como nossos dependentes. 
Ficou bem melhor do que 
estava”, comenta Carlos 
Martins, diretor sindical e 
gráfico da Stella. O Sindi-
cato informa ainda que a 
Stella também tem cumpri-
do outra ação em favor dos 
trabalhadores. A empresa 
fez um acordo para garan-
tir todas as seis folgas pen-
dentes dos empregados.

Stella revisa convênio médico em benefício de todos os gráficos

Empresa atendeu o Sindicato. Trocou de convênio e ainda ajuda cada gráfico com R$ 400 de subsídio 
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A nova CLT (lei da refor-
ma trabalhista) deso-

brigou a empresa de fazer 
a homologação da rescisão 
contratual no sindicato. Só 
as gráficas que não têm o 

que esconder e zelam pela 
transparência do pagamen-
to do trabalhador na hora 
do desligamento, que con-
tinuam homologando. A 
Casa Publicadora é uma 

das gráficas que continu-
am transparentes. E, só por 
conta disso, que o sindicato 
pode comprovar a falha no 
deposito bancário penden-
te da PLR do trabalhador e 

corrigi-lo adequadamente. 
O dinheiro não havia en-
trado na conta do traba-
lhador. A entidade pediu 
então para a Casa Publica-
dora refazer o depósito.

Forme sua equipe (seis jogadores no mínimo e 12 no máximo) e inscreva-se

Sindicato contraria Bolsonaro e garante emprego com qualidade e direitos

Em 1º de dezembro, o Sin-
digráficos promove o tra-

dicional torneio de futebol 
para os gráficos associados 
à entidade. Será a 11ª edi-
ção do evento esportivo e 
de confraternização anual 
da categoria em Cajamar, 
Jundiaí, Vinhedo e região. 
Forme sua equipe (6 joga-
dores no mínimo e 12 no 
máximo) e inscreva-se. As 
equipes podem ser forma-
das por trabalhadores sin-
dicalizados de uma mesma 

empresa ou um combinado 
de gráficas. Os jogos come-
çam às 9h, na Arena Sport 
Center, Vila Graff em Jun-
diaí. Antes, porém, a partir 
das 7h, na sede regional 
do Sindicato em Jundiaí, os 
profissionais são convida-
dos para a assembleia de 
previsão orçamentária da 

entidade para 2020, quan-
do se decidirá onde aplicar 
os recursos do órgão sindi-
cal. Será um domingo de 
participação, transparên-
cia e de confraternização 
da categoria. “A progra-
mação inicia com a ativi-
dade coletiva de previsão 
orçamentária e demais com 
muito entretenimento no 
11º Torneio de Futebol do 
Sindigráficos. Participem!”, 
informa Jurandir Franco, di-
retor do Sindicato.

Diferente da retirada de 
direitos para a geração do 
emprego, como defende 
Bolsonaro, o Sindigráficos 
acaba de renovar todos os 
direitos superiores à CLT 
para 95 trabalhadores da 
Bercrom em Valinhos. Além 
do emprego mantido com 
direitos para todos, o Acor-
do Coletivo de Trabalho 
(ACT), renovado por mais 
dois anos, garante ainda 
uma jornada laboral me-
lhor. Os empregados dos 
três turnos não trabalham 
todo sábado, mas alter-
nadamente. E é proibido 
banco de horas. O paga-
mento da hora-extra (65% 
em dias de semana e 100% 

em domingos e feriados) é 
obrigatório toda vez que 
ocorre e etc. Todos ainda 
têm garantida a folga remu-
nerada no dia 7 de feverei-
ro, data que é considerada 
o Dia do Gráfico no Brasil. 
Ademais, nenhum gráfico 

pode ser demitido sem que 
haja homologação da sua 
rescisão contratual no Sin-
digráficos. “Os benefícios 
do ACT são amplos por 
isso teve quase 100% do 
aval dos trabalhadores da 
Bercrom durante a votação 
secreta e individual há pou-
cas semanas. Dos 82 gráfi-
cos votantes que atuam nos 
três turnos, 81 aprovaram a 
renovação do acordo. Dos 
quatorze do administrativo 
que votaram, 13 deles fo-
ram favoráveis. Portanto, 
houve quase um consenso 
das vantagens que conquis-
tamos”, comemora Jurandir 
Franco, diretor do Sindigrá-
ficos.

Casa Publicadora refaz depósito para gráfico após a atuação sindical

Emprego com direitos e jornada melhor para gráficos da Bercron  

Sindicato promove festival de futebol society para gráficos em dezembro
ASSEMBLEIA

Será realizada antes 
dos jogos em Jundiaí

ACORDO FECHADO
Gráficos aprovam 
ação do sindicato


