
Jornal do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, Jornais e Revistas de Cajamar, Jundiaí, Vinhedo e Região - Janeiro/Fevereiro de 2020

60 anos do Sindigráficos

É Preciso ter Coragem!

O Sindicato convoca o gráfico para encarar a realidade com coragem. Coragem para encarar, coragem 
para se sindicalizar. Coragem diante da realidade precária colocada pelos setores políticos e empresariais 
contra o emprego, salário, direitos e condições de trabalho.  O gráfico sozinho e isolado, não é capaz de 
suportar por muito mais tempo tantas mudanças em leis e políticas que defendem o emprego sem direitos. 

O Sindicato dos Trabalhadores Gráficos da região nasceu no dia 25 
de maio de 1960. Para marcar esta data de coragem da classe, a 
direção sindical promoverá uma grande festa no dia 24 de maio com 
os gráficos associados e familiares (cônjuge e filhos até 17 anos) p2
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Trabalhadoras devem se inscrever até o dia 18 de março através do WhatsApp (11) 97199-2087 Sindigráficos nasceu em 25 de maio de 1960 e cresceu durante estes 60 anos de muita luta

Uma mulher é agre-
dida a cada qua-

tro minutos no Brasil. 
E centenas têm sido 
assassinadas por seus 
companheiros pelo 
fato de oporem aos 
seus agressores – um 
crime crescente deno-
minado de feminicí-
dio. Desde 2015, ano 
em que foi divulgado 
o último levantamento 
quantitativo nacional 
sobre o assunto, o 
Brasil já era o 5º país 
onde mais se matava 
mulher no mundo. O 
número tem crescido. 
Mas, apesar disso, o 
governo federal, mes-

mo tendo uma mulher 
(Damares) à frente do 
então Ministério res-

ponsável, quase zerou 
o repasse dos recursos 
a programas e proje-
tos de apoio à mulher 

vítima de violência. As 
trabalhadoras gráficas 
também são vítimas. 
O feminicídio afeta a 
todas. Por esta razão, 
o tradicional Bingo 
das Mulheres Gráficas 
de Cajamar, Jundiaí, 
Vinhedo e região, pro-
movido pelo Sindigrá-
ficos, vai aproveitar 
o evento festivo para 
debater também sobre 
esta problemática. O 
Bingo das Mulheres, 
que celebrará o Dia 
Internacional da Mu-
lher, será realizado na 
sede regional de Jun-
diaí, no dia 22 de mar-
ço, a partir das 9h.

Em 25 de maio de 
2020, através do 

Sindigráficos, os grá-
ficos de Cajamar, Jun-
diaí, Vinhedo e região 
completarão 60 anos 
de organização da 
classe em defesa dos 
seus salários, direitos e 
condições laborais na 
região. Para marcar 
esta data de coragem 
e resistência da classe, 
a direção sindical pro-
moverá grande festa 
com os trabalhadores 
associados e familia-
res (cônjuge e filhos 
até 17 anos). O even-
to, que será no mesmo 
padrão das festas an-

teriores, com progra-
mação infantil e para 
adultos, inclusive com 

atrações musicais e re-
creação, bebidas e co-
midas gratuitas, será 
no dia 24 de maio. 

O selo comemorativo 
de 60 anos dos Sin-
digráficos, que será 
escolhido por meio de 
concurso, com premia-
ção (diárias no Recan-
to em Itanhaém e um 
cooler com cervejas e 
refrigerantes) para o 
gráfico que tiver o selo 
escolhido, será apre-
sentado no evento. O 
selo, que deve ter 5 
cm (altura) por 4 cm 
(largura), deve ser en-
viado ao Sindigráficos 
até 15 de maio. A es-
colha do melhor selo 
será feita pelos traba-
lhadores em evento no 
dia da festa.

Gráficas criticarão o feminicídio Sindigráficos completa 60 anos
Bingo será no dia 22 de março Festa será em maio para sócios

DIA DA MULHER 
 Evento é voltado 
às sindicalizadas

SELO FESTIVO 
Concurso decidirá 
o selo de 60 anos

Coragem! Esta será a 
postura que o Sindigrá-

ficos estimulará o trabalha-
dor a tomar diante da rea-
lidade precária colocada 
pelos setores políticos e em-
presariais contra o empre-
go, salário, direitos e condi-
ções de trabalho. O gráfico 
precisa ter coragem para 
se unificar junto ao sindica-
to para evitar o crescimento 
dos prejuízos. O gráfico so-
zinho e isolado, não é ca-
paz de suportar por muito 
mais tempo tantas mudan-
ças em leis e políticas que 
defendem o emprego sem 
direitos. Neste sentido, no 
fim de março, o Sindicato 
lançará a campanha de 
sindicalização 2020 com o 
slogan onde evoca a cora-
gem do trabalhador. Uma 
grande parcela dos gráficos 
precisa sair da atual bolha 
do silêncio, do anonimato e 

do isolamento em relação à 
defesa dos seus empregos, 
salários, direitos e condi-
ções laborais. Para isso, é 
preciso ter a coragem de 
encarar a realidade precá-
ria da retirada de direitos 

e de baixos salários a fim 
de mudar esta conjuntura. 
A nova Campanha de Sin-
dicalização leva em conta 
justamente estas questões, 
onde exalta a coragem dos 
gráficos de se unificarem 

juntos ao Sindicato e se le-
vantarem em torno dessa 
luta.  A campanha iniciará 
pelas maiores empresas 
da região. Os sindicalistas 
vão até cada local. Mas 
nada impede que os traba-

lhadores das pequenas e 
médias gráficas procurem 
logo o sindicato para se 
filiarem. A fim de estimular 
a participação de todos, 
o Sindigráficos preparou 
um pacote de benefícios 
para os já sócios e os que 
tomarem coragem de se as-
sociar, a exemplo da nova 
promoção de diária gratui-
ta do Recanto dos Gráficos 
na praia de Itanhaém para 
aquele que sindicalizar o 
outro. O sindicato ainda 
ofertará vagas e preços 
menores no clube de cam-
po na cidade de São Ro-
que, que é conhecida como 
a capital do vinho. Também 
passa a oferecer convênios 
dentários (Uniodonto) e 
entretenimento (Hopi Hari 
e Wet’n Wild) com preços 
diferenciados para os sindi-
calizados. Se associe. Ligue 
(11) 4492-9020.

Sindicato convoca gráfico para encarar a realidade com coragem 
Coragem para encarar, coragem para se sindicalizar

Sindigráficos lançará campanha de sindicalização onde chamará os trabalhadores para reagirem com coragem
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No dia 10 de fevereiro, 
poucos dias após a 1ª 

assembleia dos gráficos da 
Emepê em Vinhedo, onde 
decidiu pela notificação de 
greve diante do não paga-
mento total do Programa 
de Participação nos Resul-
tados (PPR) 2019, o Sindi-
gráficos voltou a reunir os 
trabalhadores depois da re-
consideração da empresa 
sobre o assunto. Os profis-
sionais decidiram retirar a 
notificação diante da volta 
do diálogo por parte dos 
gestores da gráfica com o 
sindicato, garantindo assim 
a segurança na continuida-

de da produção no local, a 
partir da garantia da ma-
nutenção dos direitos. Em 
duas reuniões com o sindi-
cato em um pequeno inter-
valo de tempo, a   Emepê 
garantiu que fará em qua-

tro meses o pagamento das 
diferenças dos valores da 
2ª parcela da PPR, paga 
inicialmente abaixo do va-
lor mínimo definido, que é 
de R$ 725. A Emepê tam-
bém afirmou ao sindicato 
que não tinha pretensões 
de mexer em nenhum outro 
direito pré-existente firma-
do em acordos com o sindi-
cato. E se comprometeu em 
não os retirar, a exemplo 
do Acordo de Jornada de 
Trabalho que garante um 
horário de trabalho diferen-
ciado. O diálogo é a solu-
ção que o sindicato sempre 
defende e defenderá. 

Em fevereiro, novas quei-
xas de gráficos em Jun-

diaí para o sindicato apon-
taram mais problemas na 
Armi - gráfica autuada por 
fiscal federal há poucos 
meses após denúncias sindi-
cais sobre o trabalho infor-
mal e precário na empresa, 

onde foi obrigada a regis-
trar o emprego de todos 
os trabalhadores. Mesmo 
mudando de endereço, a 
Armi continua sendo mo-
nitorada por sindicalistas. 
As reclamações recentes 
revelaram agora o risco de 
intoxicação dos trabalha-

dores na gráfica. A queixa 
é que não há aberturas su-
ficientes de ventilação para 
a dispersão do forte odor 

do material químico usado 
na produção. Além disso, 
denúncias também apon-
tam para falhas no cumpri-
mento de obrigações pre-
videnciárias por parte do 
patrão, ou seja, a empresa 
não está pagando INSS do 
gráfico. Não basta só a re-

clamação. Como já estão 
todos registrados, é preci-
so todos os trabalhadores 
gráficos do local se orga-
nizarem no quesito sindical 
para que a entidade de 
classe possa representa-los 
e combater as novas irregu-
laridades denunciadas.

No dia 5 de março, to-
dos trabalhadores das 

gráficas e os gráficos dos 
jornais de Cajamar, Jun-
diaí, Vinhedo e região re-
ceberam um plus financei-
ro. Além do salário, estas 
empresas pagaram uma 
bonificação (PLR) definida 
pelo Sindicato da catego-
ria (Sindigráficos) na última 
campanha salarial. Os grá-
ficos dos jornais receberam 
um plus de R$ 432,26. Os 
profissionais das gráficas, a 

depender do quadro pro-
fissional da empresa, rece-
beram de R$ 318 a 467, se 
não tiverem falta em 2019. 
Os mesmos valores devem 
ser pagos outra vez pelas 
empresas em 5 de setem-
bro. O Sindicato espera 
que o trabalhador não es-
queça da entidade sindical, 

que foi a responsável pela 
conquista para a categoria. 
Valorize seu sindicato para 
a sua autoproteção e para 
que todos os seus direitos 
superiores à Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), 
assim como este da PLR, 
a cesta básica mensal, os 
percentuais maiores da ho-
ra-extra e o adicional notur-
no e outros mais, continuem 
sendo defendidos pelo sin-
dicato. Juntos somos mais 
fortes. Sindicalize-se!

Armi oficializa empregos, mas condições laborais podem ter falhas

Sindicato garante dinheiro a mais no salário de fevereiro da classe 

Emepê restaura diálogo após ação sindical e garante PPR integral

Denúncias revelaram pessoas da Fator S1 coagindo gráficos da Esdeva

Todas as gráficas devem pagar Os jornais também devem pagar

Emepê havia pago 2ª parcela abaixo dos R$ 725 definido previamente

PPR MANTIDO 
Sindicato e gráficos 
reagiram à redução

INSALUBRIDADE
Denúncias apontam 
problema na gráfica

PAGAMENTO
Prazo limite é até
dia 5 de março 
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Com a lei da reforma tra-
balhista, uma importante 

receita financeira do Sindicato 
dos trabalhadores gráficos de 
Cajamar, Jundiaí, Vinhedo e 
região deixou de existir, redu-
zindo os recursos do órgão. A 
fim de otimizar os gastos estru-
turais e priorizar sempre a or-
ganização e luta dos trabalha-
dores em defesa dos direitos, 
salários e condições laborais, 
a sede regional do sindicato 
no município de Cajamar terá 
um novo endereço a partir de 
1º de março (Rua Vereador 
José Mendes, 267, Jordane-
sia, perto do Boiodromo). A 
mudança também acontecerá 
com a sede regional na cida-
de de Vinhedo. O novo en-
dereço será informado assim 
que definido.

Saúde e segurança dos grá-
ficos no ambiente profis-

sional são uma das principais 
bandeiras do Sindicato da 
categoria na região. Por isso 
que a entidade acompanha 
eleições e funcionamento de 
Comissões Internas de Preven-
ção de Acidentes (Cipas) nas 
gráficas. A mais nova eleição 
na região que terá o acompa-
nhamento sindical é na Ber-
crom, no dia 4 de março no 
município de Valinhos. 

Pela primeira vez na história 
da Associação dos Aposen-

tados da região, um gráfico 
integrará a sua direção, sendo 
eleito por 70% dos associados 
que participaram do processo 
em fevereiro. O gráfico Leo-
nildo da Silva, conhecido por 
Veludo, recebeu esta expressi-
va votação juntamente com a 
chapa vitoriosa, liderada pela 
bancária Fé Juncal, reeleita 
para presidir a entidade. A 
nova direção é formada por 
50% de homens e 50% de mu-
lheres, fortalecendo a questão 
de gênero. O novo mandato 
segue até 2024. O Sindicato 
parabeniza a todos pela elei-
ção, em especial ao Veludo.

O fim da obrigação das 
empresas homologarem 

a rescisão contratual do traba-
lhador no sindicato é somente 
um dos prejuízos trazidos pela 
lei da reforma trabalhista. 
Sem a homologação, as ver-
bas rescisórias e saúde dos 
empregados estão em risco. 
Sem a presença do sindicato, 
alguns patrões espertalhões 
sonegam tudo que for possí-
vel. Passaram a dar até gol-
pe. Pedem que o profissional 
assine a quitação do contrato 
como tivesse recebido, quan-
do isso não aconteceu. E de-
pois não adianta ir à Justiça, 
pois o recibo assinado será 
usado como prova.   

Apesar da perversa deso-
brigação da empresa de 

homologar a rescisão contra-
tual do trabalhador no sindi-
cato, a nova lei trabalhista 
mantém a obrigação do pa-
gamento das verbas rescisó-
rias no prazo de até 10 dias. 
A lei ainda obriga que, neste 
prazo, as empresas façam to-
das anotações na carteira de 
trabalho e entreguem o comu-
nicado aos órgãos federais 
de modo que garantam ao 
trabalhador o FGTS e o Segu-
ro-Desemprego. A empresa é 
obrigada a pagar uma multa 
para o trabalhador em caso 
do atraso, como diz o artigo 
477 da CLT (Lei do Trabalho).

Uma empresa multinacio-
nal peruana, considerada 

uma das maiores da América 
Latina em vários setores eco-
nômicos, mas com foco na 
área de embalagens, entrou 
no radar do Sindigráficos. 
Com empresas no Peru, Gua-
temala e no Brasil, inclusive na 
região de Cajamar, Jundiaí, 
Vinhedo e região, a Emusa do 
Brasil será visitada por sindi-
calistas para descobrir se suas 
atividades desenvolvidas são 
mesmo do setor gráfico. Se 
confirmadas tais atividades, a 
empresa precisará se enqua-
drar sindicalmente como tal 
e reconhecer todos direitos 
coletivos da categoria para 
os seus trabalhadores. Emusa 
produz embalagem para ali-
mentos, agroquímicos, cosmé-
tica e outros produtos.

Outra vez a Cunha Facchi-
ni em Itupeva aparece 

na Boca no Trombone do Sin-
dicato por insistir em irregu-
laridades contra os gráficos. 
Conforme denúncias, a em-
presa agora decidiu manter 
os trabalhadores em casa e 
só acioná-los para o serviço 
diante do volume de trabalho 
pré-existente. Ainda passou 
a alegar que os funcionários 
devem horas de trabalho, as 
quais devem ser compensa-
das. A prática é ilegal. O Sin-
dicato repudia a postura da 
gráfica e convoca os gráficos 
para processá-la judicialmen-
te. A Cunha Facchini já está 
sendo processada e denuncia-
da junto a outras órgãos por 
mais ilegalidades, como tendo 
trabalhadores gráficos sem o 
registro em carteira.

Denúncias apontam que o 
FGTS dos gráficos da Hé-

lius em Valinhos não está sen-
do recolhido desde agosto do 
ano passado. O Sindigráficos 
se coloca à disposição para 
ajudar os trabalhadores. A 
entidade os orienta para que 
peçam um extrato analítico do 
FGTS junto à Caixa Econômi-
ca. Com isso, o sindicato pode 
conferir a questão. Se confir-
mada a pendência, abrirá ne-
gociação com a empresa.

Ao invés de pagar o 13º 
salário em até duas par-

celas, o deputado Lucas Gon-
zalez, do Partido Novo, apre-
sentou o Projeto de Lei (PL 
5.337) para que seja dividido 
em 12 meses. O político, alia-
do do governo Bolsonaro, é 
de Minas Gerais e defende a 
medida para ajudar o pobre 
do patrão. O projeto trâmite 
nas comissões do Trabalho e 
de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados.

O Sindigráficos, após lon-
go período de combate 

ao trabalho clandestino na 
gráfica Armi, em Jundiaí, con-
seguindo a formalização dos 
empregos dos trabalhadores, 
volta a acionar órgãos compe-
tentes em defesa dos direitos 
dos empregados do local. O 
Departamento Jurídico da en-
tidade acionará a Justiça do 
Trabalho para que a empresa 
pague todas verbas rescisó-
rias, com multas, juros e até 
as correções monetárias das 
quais um dos profissionais tem 
direito a recebe-las. O traba-
lhador, que só foi registrado 
graças a atuação do sindica-
to, podendo agora reclamar 
seus direitos, já foi ouvido 
pela entidade e o processo 
será enviado em breve.

Venceu há algum tempo o 
Acordo Coletivo de Traba-

lho, firmado entre o Sindicato 
e a CCL Label (Vinhedo), onde 
qualifica a jornada de traba-
lho dos 350 gráficos. Uma 
reunião para tratar do assun-
to deve ocorrer em fevereiro 
com a empresa. A previsão é 
de que o acordo seja renova-
do no mês de março.

Alguns gráficos da antiga 
Metroprint de Cajamar, 

extinta em meados de 2019, 
reclamam que o proprietário 
continua sem pagar os direitos 
deles. O Sindicato confirma a 
situação e acaba de localizar 
o endereço do antigo dono da 
empresa para cobrar o devido 
pagamento das verbas resci-
sórias e as demais obrigações.

Mudanças 

CCL Label 

Emusa Cunha Facchini

Bercrom

Aposentados Homologação Multa prevista

Helius 13º salário Metroprint 

Armi

Gráficos da CCL estão com acor-
do de jornada vencido 

Sindigráficos descobre endereço 
de dono de gráfica fechada

Gráfico eleito pela 1ª vez diretor 
da associação de aposentados

Cuidado com o golpe na rescisão 
contratual sem o Sindigráficos

Atraso do FGTS e Seguro Desem-
prego também gera multa

Boca no Trombone
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O acordo é mantido há 8 anos e garante até folga remunerada adicional

Na empresa, gráficos, gestores e sindicato defendem a segurança laboral 

CIPA ELEITA 
Saúde do gráfico
está em 1ª lugar

Troca de folga no feriado só é permitido se for para elevar os dias de descanso 

Março é um dos poucos 
meses do ano em que 

não há feriado nacional – 
data em que os trabalha-
dores têm o direito à folga 
remunerada. Mas não se 
preocupem porque o ano 
de 2020 será marcado por 
feriadões. Muitos começa-
rão nas sextas-feiras, como 
em 12 de abril e 1ª de 
Maio. Além dos feriados 
nacionais, também têm os 
feriados estaduais e muni-

cipais. Nas gráficas paulis-
tas, como nas de Cajamar, 
Jundiaí, Vinhedo e região, 
o patrão até que pode tro-
car a folga por um outro 
dia de trabalho, mas se for 
com o aval da maioria dos 
gráficos e somente para 
garantir mais feriadões 

através do dia-ponte. Esta 
regra consta na Conven-
ção Coletiva de Trabalho. 
De nenhuma outra forma, 
a não ser com a concor-
dância do sindicato através 
de acordo coletivo, a troca 
pode ser feita por uma grá-
fica paulista ou do Brasil. A 
proibição consta na nova 
CLT, mesmo que haja vota-
ção ou lista da maioria dos 
trabalhadores da empresa 
a favor da referida troca.

No dia 7 de fevereiro foi 
celebrado o Dia Nacio-

nal do Gráfico. Infelizmen-
te, não é feriado nas grá-
ficas paulistas. Mas devido 
à renovação de um Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 
da Nova Página em Caja-
mar, firmado pelo Sindigrá-
ficos com o aval dos traba-
lhadores do local, a folga 
remunerada continuou sen-
do garantida na empresa. 
Se a gráfica funcionar neste 
dia, o acordo define o va-
lor da hora-extra de 150%, 
índice bem superior ao má-
ximo definido na conven-
ção coletiva da classe. 30% 
dos profissionais da gráfica 
estão sindicalizados. Isso 
fortaleceu a luta sindical 
por esta e outras melhorias 
nas condições laborais. O 
ACT mantém até a jornada 
semanal de trabalho só de 
2ª a 6ª feira para a maioria 
dos empregados. Só uns 20 
funcionários dos 121 gráfi-
cos da empresa trabalham 
nos dias de sábado, e mes-
mo assim, de 15 em 15 dias.

Coincidências à parte, 
mas sempre com a par-

ticipação do Sindigráficos 
no processo da escolha 
anual dos gráficos respon-
sáveis pelo cuidado com 
a saúde e a segurança da 
classe na Nova Página em 
Cajamar, a empresa com-
pleta 10 anos instalada na 

Sindigráficos e Nova Página mantém acordo com jornada de 2ª a 6ª

Trocas de folgas dos gráficos só com acordo sindical e assembleia 
TROCA ILEGAL
Troca de folga só
com aval sindical

região sem grandes proble-
mas nesta questão. Seguin-
do essa tradição, o sindica-
to, com o aval da empresa, 
acompanhou a eleição e 
a apuração dos votos dos 
funcionários que elegerem 
democraticamente funcio-
nários para a nova gestão 
da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes do 
Trabalho (Cipa), formada 
por trabalhadores e por 
representantes da empresa 
gráfica em Cajamar.
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Em fevereiro, sete meses 
depois do reajuste sa-

larial anual dos gráficos 
paulistas, ainda havia um 
profissional em Valinhos 
recebendo o valor abaixo 
do definido pelo piso (R$ 
1.674,20) – menor remu-
neração da categoria ne-
gociada pelo Sindigráficos 
com todos os patrões desde 
1º de setembro de 2019.  E 
o caso só foi descoberto 
agora, apesar do tempo, 
depois do empregado da 
IDR Rótulos ter dado conta 
desta defasagem, confor-
me demonstrada em hole-
rites levados ao Sindicato. 
O escritório contábil da 
gráfica confirmou a falha 
após a cobrança sindical 
e garantiu que iria corri-
gir tudo e pagar também 

as diferenças salariais do 
período. “A IDR sempre 
cumpriu e cumpre todos os 
direitos. Essa foi a 1ª falha 
por conta do escritório con-
tábil”, diz Jurandir Franco, 

diretor do Sindigráficos.  
Além da diferença salarial, 
também deve ser pago o 
déficit existente sobre de-
pósitos de FGTS e no INSS, 
como também referente ao 
13º salário, férias e outros 
direitos correspondentes. 
A empresa aproveitou e 
informou ao sindicato que 
a situação dos demais grá-
ficos estão tudo certo. O 
escritório contábil, por sua 
vez, mesmo não sabendo 
explicar o motivo da de-
fasagem, adiantou que se 
tratou de um caso isolado. 
O Sindigráficos aproveita o 
caso para alertar todos tra-
balhadores das gráficas da 
região sobre a atualização 
salarial anual. Não deixe 
de procurar o Sindicato se 
tiver dúvida.Falha do escritório contábil da IDR é corrigida e atualiza salário de gráfico

Cipeiro tem estabilidade no emprego para cuidar da segurança dos gráficos

Após polêmicas eleições 
e gestões da Comis-

são Interna de Prevenção 
de Acidentes (Cipa) da 
D’arthy em Cajamar, com 
problema no passado, ha-
vendo até ações e a reinte-
gração judicial ao empre-
go de um cipeiro demitido 
irregularmente, a empresa 
voltou a se aproximar do 
Sindigráficos na área da 
saúde e segurança ocupa-
cional no local. A gráfica 
decidiu permitir a partici-
pação da entidade durante 
toda a votação e a apura-

ção dos votos da nova ges-
tão da Cipa para este ano. 
A empresa também havia 
contratado um novo técnico 
em segurança do trabalho, 
que buscou reformular a 
administração desta área, 
trazendo inovações, a 
exemplo da criação da bri-
gada de incêndio e muito 
mais. O Sindicato adianta 
que o órgão se manterá vi-

gilante com o funcionamen-
to adequado das Cipas nas 
gráficas, não sendo diferen-
te na D’arthy onde já teve 
problemas. Os resultados 
são positivos para o tra-
balhador e para a gráfica 
quando, junto ao sindicato, 
dedicam-se à saúde e segu-
rança laboral. Não à toa, 
com a volta do acompanha-
mento sindical na eleição 
da D’arthy e apuração dos 
votos, deixaram de surgir 
suspeitas dos gráficos sobre 
a lisura do processo eleito-
ral desta nova comissão.

Escritório contábil da gráfica IDR reconhece falha e paga defasagem

Gráfica D’arthy volta a promover eleição transparente para a Cipa

PISO SALARIAL
 Menor salário é
de R$ 1.674,20

SEM FALHAS
Sindicato participa da 

eleição da Cipa

Passou o Carnaval e 2020 
agora começou na práti-

ca. Mas, antes disso o Sin-
dicato não parou de atuar 
em defesa dos gráficos da 
Cajamar, Jundiaí, Vinhedo 
e toda região. Um traba-
lhador da Casa Publica-
dora, em Várzea Paulista, 
por exemplo, teve uma boa 
notícia financeira após pro-
curar a entidade logo de-
pois que saiu da empresa e 
levou para os sindicalistas 
a sua rescisão contratual 
para uma revisão. Na con-
ferência realizada, apesar 
da constatação de que a 
gráfica havia pago todas 
as verbas rescisórias, FGTS, 
PLR e os demais direitos des-
de a assinatura da carteira 
de trabalho do profissional, 

faltava ainda valores equi-
valentes a quatro meses em 
que o empregado atuou 
sem o seu devido registro. 
Pelo período, a empre-
sa precisa pagar mais R$ 

2.799 para o gráfico. Em 
tratativa com o trabalha-
dor, antes da intervenção 
sindical, a gráfica havia se 
comprometido em pagar só 
R$ 963, pago inclusive com 

os demais direitos contidos 
nas verbas rescisórias. No 
entanto, o valor era menos 
da metade. Desse modo, 
mediante ação e identifica-
ção do déficit por parte do 

Sindigráficos, que acionou 
a empresa, cuja atendeu 
a questão, a diferença foi 
depositada na conta do 
gráfico rapidamente. “Pe-
los nossos cálculos, o traba-
lhador tinha de receber um 
pouco mais de R$ 1,8 mil 
de diferença. A Casa Publi-
cadora confirmou e pagou 
R$ 1.846 e mais os R$ 963 
pelos quatro meses em que 
o profissional atuou no lo-
cal antes do registro na car-
teira”, revela Jurandir Fran-
co, diretor do Sindicato dos 
trabalhadores gráficos da 
região. Além desse montan-
te, o trabalhador recebeu 
previamente da empresa os 
valores corretos do período 
em que atuou no local des-
de o ano de 2018.

Gráfico recebe quase R$ 2 mil depois de conferir a rescisão no sindicato 

Se o gráfico não tivesse procurado o Sindicato, dificilmente a diferença financeira do valor seria identificado e pago
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Outra empresa do ramo 
gráfico em Indaiatuba, 

a Mecspress, ainda não 
enquadrada como uma in-
dústria do setor, reconhe-
ceu sindicalmente que suas 
atividades são gráficas. A 
informação foi repassada 
pela empresa para o Sindi-

gráficos. Com isso, todos os 
direitos trabalhistas e pisos 
salariais da classe devem 
ser cumpridos no local. Por 
isso que desde 2019, o Sin-
dicato atua na campanha 
de enquadramento sindi-
cal desses tipos de empre-
sas em Cajamar, Jundiaí, 

Vinhedo e região. “Mais 
três empresas em Indaiatu-
ba já estão sendo analisa-
das pelo sindicato, como 
a Coverplan, Embralimp e 
a Emusa do Brasil”, diz Le-
andro Rodrigues presidente 
do Sindicato dos trabalha-
dores gráficos da região.

Jundiaí recebe os maiores sindicatos dos gráficos do estado de São Paulo e traçam ações conjuntas em defesa dos direitos, salários e condições de trabalho dos trabalhadores da categoria

Em 7 de fevereiro, dia em 
que se celebrou no Bra-

sil o Dia do Gráfico há 97 
anos devido à greve de 42 
dias nas gráficas paulistas 
que garantiu os direitos co-
letivos e a representação 
da classe pela 1ª vez no 

país, oito dos maiores sin-
dicatos da categoria (STI-
Gs) no estado se reuniram 

no Sindigráficos Jundiaí. A 
convite do presidente do 
órgão, Leandro Rodrigues, 
os líderes dos STIGs São 
Paulo, Guarulhos, Barueri/
Osasco, Sorocaba, Cam-
pinas, Bauru e Piracicaba 
analisaram a conjuntura 

político-econômica adversa 
e traçaram estratégias con-
juntas para buscarem pro-

teger a convenção coletiva 
de trabalho dos gráficos do 
estado de São Paulo, que 
é superior à Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), 
mas deixa de valer em se-
tembro e precisa ser defen-
dida por todos.

Sindicatos dos Gráficos se reúnem em Jundiaí em defesa da categoria 

MecsPress busca Sindigráficos para regularização do enquadramento

PLANO DE AÇÃO 
Cada mês terá uma 
reunião por região

1ª CIPA ELEITA
 Comissão interna 
contra acidentes

AÇÃO CONCRETA 
Sindicatos criam

grupo pro-direitos

Embora o governo Bol-
sonaro defenda a extin-

ção de 90% das Normas 
Reguladoras (NRs) do Tra-
balho, o que porá em risco 
a saúde e segurança dos 
gráficos no ambiente profis-
sional, o Sindigráficos conti-
nua defendendo a questão. 
A entidade tem mantido o 
acompanhamento das con-
dições laborais junto às em-
presas e tem construído o 
diálogo direto com elas. O 
resultado dessa interação 

com a empresa é sempre 
positivo para os emprega-
dos. O caso mais atual vem 
da gráfica Esdeva, em Ca-
jamar. Após a sinalização 
do Sindigráficos, mediante 
pedido dos trabalhadores, 
a empresa instalou clima-
tizadores na gráfica. Os 
equipamentos foram insta-
lados no mezanino. A ação 
aliviou parte do calor ao 
qual os profissionais esta-
vam submetidos. 30% dos 
gráficos já estão sindicali-

zados. Eles percebem o be-
nefício da ação sindical.

Em poucos meses da insta-
lação e operação da fi-

lial da Esdeva em Cajamar, 
30% dos trabalhadores já 
se associaram ao Sindigráfi-
cos. Reconheceram o papel 
da entidade na proteção do 
emprego, salário, direitos e 
das condições laborais. Em 
parceria com a empresa, o 
sindicato ajudou trabalha-
dores na recolocação do 
mercado profissional com o 
envio de currículos para a 
localidade. Ainda apresen-

tou para a empresa a Con-
venção Coletiva de Traba-
lho da classe, com direitos 
superiores à CLT, que estão 
sendo cumpridos desde 
2019. O Sindicato também 
está atento com a saúde e 
a segurança. Busca forma-
lizar um acordo de jornada 
de trabalho. E também se 
preocupa com as condições 
laborais. Já participou até 
da eleição da 1ª Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa).

Esdeva escuta Sindicato porém climatiza somente parte da produção



8

Gráfico e família contam agora com espaço para churrasco, piqueniques, piscina e pesqueiro pesque e pague

Sindicato fecha parceria com os parques Hopi Hari e o Wet’n Wild em Itupeva. Gráficos sindicalizados têm descontos

Além de trabalho com 
direitos, o gráfico tam-

bém precisa de descanso, 
cultura e lazer. Nesse sen-
tido, o Sindigráficos vem 
buscando parcerias com 
descontos significativos 
para seus associados, in-
clusive em parque de diver-
são. O Hopi Hari, um dos 

Com o objetivo de pro-
porcionar mais lazer 

aos gráficos associados, 
o Sindigráficos acaba de 
fechar um acordo com o 
Sindicato dos Motoristas 
de Osasco para oferecer 
aos trabalhadores o Clube 
de Campo da entidade, na 
cidade de São Roque, que 
é conhecida como a capital 

O Sindigráficos fechou 
uma parceria com 

uma das maiores empresas 
de convênio odontológico 
do Brasil, a UNIODONTO. 
A parceria abrange todas 
as 27 cidades da base de 
atuação, bem como todo o 
estado. O desconto para o 
gráfico sindicalizado e de-
pendentes varia de 20% a 
30%. Os associados terão 
que procurar o Sindicato 
para obterem a guia, que 
concederá o desconto. O 
sindicalizado poderá ser 
atendido em todo estado de 
São Paulo, onde tem aten-
dimento da UNIODONTO. 
Outras informações através 
no (11) 4492-9020.

Em 2020, o Sindicato co-
meça nova campanha de 

sindicalização com benefí-
cios para os associados que 
colaborarem na busca de 
novos sindicalizados. Uma 
das novidades é a premia-
ção para quem participar. 
Haverá incentivos e premia-
ções. Um dos prêmios será 
diária gratuita no Recanto 
dos Gráficos em Itanhaém. 
A cada novo filiado que 
trouxer, o trabalhador as-
sociado ganha uma diária. 
Se fizer dois novos sócios, 
ganha duas diárias, e assim 
sucessivamente. A ação fa-
vorece o trabalhador que 
atua no fortalecimento do 
próprio sindigráficos.

Gráficos sindicalizados têm descontos no Hopi Hari e Wet’n Wild 

Sindigráficos fecha parceria com clube de campo para seus associados  

Gráficos sindicalizados e família têm desconto no convênio Uniodonto

maiores da América Latina, 
localizado em Itupeva, é 
uma das novas parcerias. E 
também o Wet’n Wild (na 
mesma cidade). Adquira 
seu ingresso e da família. 
Entre em contato na sede 
regional do Sindigráficos 
em Jundiaí - (11) 4492-
9020. Sindicalize-se!

do vinho. Os gráficos asso-
ciados devem pegar no Sin-
digráficos a guia e fazerem 
o pagamento diretamente 
no clube. 


