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Alerta Geral: Reforma da Previdência 
acaba com o direito à aposentadoria

O ano começa com uma 
pauta extremamente 
negativa para os 
trabalhadores e 

trabalhadoras de todo o País. O 
governo Temer, defendendo as reformas 
previdenciária e trabalhista, está 
reduzindo os direitos e garantias do 
trabalhador e da trabalhadora.

A PEC 287, que trata da Reforma da 
Previdência, longe de ser um projeto 
que dê proteção social 
no momento da nossa 
velhice, inviabiliza nosso 
direito à aposentadoria. 

Ela consegue ser pior 
do que é hoje o Fator 
Previdenciário: para 
se aposentar com 
o valor integral, o 
trabalhador(a), além de 
precisar ter 65 anos 
de idade, precisará ter 
contribuído 49 anos. 

O que prOpõe a refOrma da previdência:
• Extinção da aposentadoria por tempo de contribuição;

• Idade mínima única para aposentadoria passa para 65 anos para trabalhadores 
urbanos e rurais; do setor público e do privado; professores; homens e mulheres;

• Muda o cálculo para reduzir o valor dos benefícios previdenciários em geral; 

• Proíbe o acúmulo de benefícios, como pensões e aposentadorias; 

• Desvincula benefícios assistenciais e pensões do salário mínimo.

• Retarda ainda mais a concessão de aposentadoria especial para os trabalhadores 
expostos à agentes nocivos.

• Parceria Sindicato-SENAI traz 
vários cursos para qualificação 

profissional. Associados pagam só 
30% do valor!

Sindicato nas 
RedeS SociaiS

REAjA AgoRA ou MoRRA tRAbAlhANDo

Veja nesta edição:
• Ação Social de beleza e outras 

surpresas estão sendo preparadas 
pela diretoria do Sindicato. 

Confira na pág. 4.

www.stigabc.org.br

Agora você pode ficar por dentro das 
novidades do Sindicato no Facebook e 

WhatsApp.  Anota aí:

 Sindicato dos trabalhadores 
 gráficos do AbC ou @stigabc

 (11) 94199-4705

E tem também o site: 
www.stigabc.org.br

WhatsApp



Lutar sempre é o 
nosso papel

“Enquanto no Governo Lula/Dilma foram 
gerados mais de 20 milhões de postos de 

trabalho, melhorando a renda e a qualidade 
de vida do povo, em menos de 12 meses de 

Governo do Golpe, já são quase 14 milhões de 
desempregados...”

I
nicia-se mais um ano e nós vamos 
dando continuidade à luta diária, 
seguindo o lema da nossa entidade 
sindical: Lutar sempre é nosso Papel. 
Independentemente de quem é o 

governante, só com luta e muita garra é 
que vamos chegar aos nossos objetivos. 

Sabemos que o Governo está alinhado 
com os interesses do capital e contra 
os trabalhadores. Os abutres se uniram, 
planejaram o golpe contra a Presidente 
eleita pelo povo e agora querem acabar 
com todos nossos direitos, tanto pela 
Reforma Trabalhista como pela Reforma 
da Previdência.  

Quem entrou na conversa fiada de com-
bate à corrupção, que se vestiu de verde e amarelo, lotou 
praças e avenidas, bateu panelas, agora está amargando os 
resultados: desemprego, falta de moradia, corte nos inves-
timentos em Educação, redução do poder de compra dos 
aposentados e da classe trabalhadora em geral. 

Enquanto no Governo Lula/Dilma foram gerados mais de 
20 milhões de postos de trabalho, melhorando a renda e 

a qualidade de vida do povo, em menos de 12 meses de 
Governo do Golpe, já são quase 14 milhões de desem-
pregados. Número que pode aumentar ainda mais com 
a carestia que enfrentamos, com a redução de salários 
e direitos, congelamento de investimentos na educação, 
saúde e infraestrutura, gerando uma quebradeira geral 
no País.

Mas o Golpe ainda não está totalmente consumado, pois 
ele tem por capricho e objetivo retirar a qualquer cus-

to da corrida eleitoral de 2018, o maior líder popular da 
história da América latina, que é o Companheiro Lula.

Hoje, quem paga o pato para a FIESP é o povo.  Hoje, os 
verdadeiros corruptos estão no poder e nenhum deles é 
denunciado e preso pelo Moro. Por que será?  Denúncias 
chegam todo dia pelos meios de comunicação da própria 
Burguesia, a roubalheira é cada vez maior e sem prece-

dente, mas o juiz de Curitiba nem toma conhecimen-
to dessa situação. Por que será?

Será que com tudo isso que está acontecendo, nós 
ainda não aprendemos a separa o joio do trigo? 
Ainda acreditamos que agora apareceu um milagrei-
ro que prende e condena inocentes, deixando os 
verdadeiros culpados soltos a praticar essas barbá-
ries?  Até quando nós vamos dar o luxo de sermos 
enganado por essa gente? 

Mas nem tudo este totalmente perdido, antes tarde 
do que nunca, ainda podemos ganhar consciência e 
reparar nossos erros, reconquistando nossa digni-

dade. Basta levantarmos a cabeça arregaçar as mangas e 
fazer a luta e vencer. 

Afinal, lutar sempre é nosso papel. Vamos à luta, quem luta 
conquista, a luta faz a lei, não podemos desanimar nunca, 
temos que termos fé e esperança que vamos alcançarmos 
a vitória sim.

Isaías Karrara, presidente

Editorial



Aproveite e melhore o seu currículo
O Sindicato fez uma parceria com o SENAI e está oferecendo aos sócios 
e sócias e dependentes a oportunidade de aprimorar sua qualificação 
profissional a preços bem especiais. Nas modalidades que estão na tabela 
abaixo, o Sindicato está subsidiando uma parte do valor do curso, tornan-
do-os mais acessíveis.

FIquE AtENto àS INFoRMAçõES:
• Sócios e dependentes podem se inscrever em até duas modalidades de 
Curso, mais cada curso só será realizado quando cada modalidade tiver 
no mínimo 16 alunos inscritos;

• Os dependentes precisam ser maiores de 16 anos e apresentar Com-
provação de Dependência

• Na tabela abaixo estão os pré-requisitos de cada curso, fique atento! 
A tabela também informa a duração em horas de cada curso (onde se lê 
CH é Curso e Hora)

• Todos os trabalhadores da categoria podem se inscrever, mas o Sindica-
to irá custear 70% do valor do Curso somente para os associados(as) e 
dependentes, que pagarão os 30% restantes no ato da matrícula. Os não 
sócios pagam o preço de balcão (veja na tabela).

• As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de março pelo site do 
Sindicato ou na nossa sede, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h:

Site: www.stigabc.org.br

CuRSo Ch
Nº/

AluNo 
por turma

Valor 
balcão

Valor 
StIgAbC 
por aluno

Desconto 
em %

Valor a 
pagar pela 

turma
Pré-requisito do curso

Impressão Offset em Máquina Bicolor 60 16 R$ 963,00 R$ 830,00 13,75% R$ 13.280,00 A partir de 16 anos
Impressão Offset em Máquina Quatro Cores 60 16 R$ 1.293,00 R$ 900,00 30,40% R$ 14.400,00 *Possuir curso de Impressor ou Máquina Bicolor

Impressor de corte e vinco automático 80 16 R$ 1.100,00 R$ 935,00 15% R$ 14.960,00 A partir de 16 anos
Meio oficial Impressor Flexográfico Banda Larga 80 16 R$ 1.170,00 R$ 936,00 20% R$ 14.976,00 A partir de 16 anos

Meio oficial Impressor flexográfico Banda 
Extreita 80 16 R$ 1.170,00 R$ 936,00 20% R$ 14.976,00 A partir de 16 anos

Tratamento de Imagens 32 16 R$ 610,00 R$ 500,00 18% R$ 8.000,00 *Conhecimentos em softwares de pré-impressão 
Operador de Guilhotina Linear 28 16 R$ 429,00 R$ 377,50 12% R$ 6.040,00 A partir de 16 anos

Operador de Empilhadeira 32 16 R$ 550,00 R$ 500,00 9% R$ 8.000,00 *Possuir CNH válida: Categoria: B,C,D ou E
Operador de Dobradeira 28 16 R$ 429,00 R$ 377,50 12% R$ 6.040,00 A partir de 16 anos
Fechamento de Arquivos 24 16 R$ 404,00 R$ 383,00 5% R$ 6.144,00 *Conhecimentos em editoração eletrônica
Gerenciamento de Cores 24 16 R$ 564,00 R$ 507,50 10% R$ 8.120,00 *Conhecimentos em pré-impressão

Colorimetria Aplicada a Processos Gráficos 32 16 R$ 561,00 R$ 505,00 10% R$ 8.080,00 A partir de 16 anos
Colorimetria Aplicada a Rotogravura 24 16 R$ 250,00 R$ 237,50 5% R$ 3.800,00 *Conhecimentos em rotogravura

Enobrecimento (Plastificação, Laminação, 
Gofragem, Hot-stamping)

24 16 R$ 310,00 R$ 294,50 5% R$ 4.712,00 A partir de 16 anos

Preparador de Tintas 20 16 R$ 232,00 R$ 220,40 5% R$ 3.526,00 *Conhecimentos em Flexo e Roto
Illustrator 40 16 R$ 561,00 R$ 505,00 10% R$ 8.080,00 *Conhecimentos em Informática

Excel 40 16 R$ 420,00 R$ 378,00 10% R$ 6.048,00 *Conhecimentos em Informática
Photoshop 40 16 R$ 620,00 R$ 558,00 10% R$ 8.928,00 *Conhecimentos em Informática

Informatica Básica 80 16 R$ 584,00 R$ 555,00 5% R$ 8.880,00 A partir de 16 anos
Corel Draw 40 16 R$ 503,00 R$ 453,00 10% R$ 7.248,00 *Conhecimentos em Informática

Assistente de Controle da Qualidade 160 25 R$ 890,00 R$ 756,50 15% R$ 18.912,50 A partir de 16 anos
Planejamento e Controle da Produção 32 25 R$ 415,00 R$ 373,50 10% R$ 9.337,50 A partir de 16 anos

CuRSoS SINDICAto - AbC - StIgAbC

Boa notícia: cursos do Senai com 
preços especiais aos associados

Sede: Rua Adelina Salvatore Bassoli, 33, Jardim das Américas, São Bernar-
do do Campo. Tels. 4125-8322 / 4125-8947 

• Essa parceria Sindicato/SENAI só tem validade neste ano de 2017.

CoMo o SóCIo(A) DEVE PRoCEDER:

1. O candidato faz a inscrição e aguarda a confirmação da matrícula pelo 
Sindicato

•  Após a confirmação, o candidato sócio comparece ao Sindicato para 
fazer sua matrícula e pagar os 30% do valor do Curso. Esse pagamento 
pode ser negociado.

• No ato da matrícula serão fornecidas todas as instruções necessárias, a 
data do curso e qual deles fecharam com o mínimo de 16 alunos.

Fique sócio e agarre essa chance 
Este é o momento! Aproveite! O mercado de trabalho está cada vez 
mais exigente e um trabalhador(a) qualificado tem muito mais chance de 
obter um posto de trabalho melhor e mais valorizado.
Foi pensando nisso que o Sindicato fez essa parceria. Estamos dando essa 
oportunidade para nossos associados e seus dependentes, mas também 
para quem ainda não faz parte do nosso quadro de associados: basta se 
associar e agarrar essa chance. Lembre-se: o conhecimento é algo que 
ninguém vai lhe roubar, nunca.

LUTAR SEMPRE É NOSSO PAPEL

PROL continua levando todo mundo no Bico
A Gráfica Prol Editora continua não honrado seus compromissos com funcioná-
rios, prestadores de serviços, clientes, fornecedores e com o Sindicato. 

Nos primeiros dias deste ano os trabalhadores da Prol resolveram parar as ativi-
dades por dois dias por não suportarem mais tanto descaso: falta de pagamento 
dos salários, do 13°, do recolhimento de FGTS há pelo menos cinco anos, três 
férias vencidas e quando saem de férias não recebem, salários divididos em seis 
vezes e ainda assim em atraso.

Os protestos fizeram a direção da empresa se comprometer a voltar a pagar os 
salários nos dias 05 e 20 de cada mês e, caso isso não aconteça, os trabalhadores 
avisaram: “vamos parar novamente”.

Mensalidades sindicais não são pagas.  Acordos feitos com mais de 650 trabalha-
dores demitidos, que foram à justiça para receber seus direitos, estão em atraso. 
Dívidas com o INSS.  Aluguel em atraso. Dívida com FGTS. Ativos penhorados 
com bancos. Demite e contrata freelances sem registro. 

Há mais de um ano, a empresa conseguiu aprovação de um plano de recupe-
ração na justiça, mesmo sem aprovação de maioria dos credores, e está sem 
honrar uma vírgula  do que exige a lei de recuperação judicial. 

Isso tudo são os próprios trabalhadores que contam ao Sindicato, que já levou 
essa situação ao conhecimento do Ministério do Trabalho, Ministério Público do 
Trabalho, Justiça do Trabalho. Mas até agora nenhuma providência foi tomada. Ou 
seja, uma empresa cegonha: que continua levando todo mundo no bico!



IMPRESSÃo gRÁFICA é o informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, Jornais e Revistas de Santo André,
São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra • Sede: Rua Adelina Salvatore Bassolli, 33 • Jardim América

São Bernardo do Campo/SP • Tel 4125-8322 • e-mail: stigabc@stigabc.org.br • site: www.stigabc.org.br • Arte: Maria Cristina Colameo

A Diretoria do Sindicato, após o difícil ano de 
2016, buscará um 2017 melhor para todos e para 
isso colocou em seu planejamento anual algumas 
metas que, se cumpridas, farão a diferença.

Uma das propostas é aumentar o número de 
associados para que o Sindicato possa melhorar 
o atendimento à categoria, melhorar a pressão 
nas mesas de negociação com os patrões e abolir 
a cobrança da Contribuição Assistencial nos 
acordos e na PLR para se manter somente com 
as mensalidades do quadro social.

“Queremos criar condições do Sindicato prestar 
serviços de assistência social e jurídica, oferecer 
cursos de qualificação profissional, atividades 
de lazer, entre outras. É um sonho possível se 
atingirmos pelo menos 90% da categoria como 
associados”, explica o presidente do Sindicato, 
Isaías Karrara.

SENAI e Ação Social 
de beleza
Além da parceria com o SENAI para cursos de 
qualificação para sócios e dependentes (veja 
matéria sobre o assunto na página 3), o Sindicato 
irá organizar um dia de Ação Social de beleza 

Vem aí uma 
campanha de Sindicalização 
onde todos serão premiados!

para as trabalhadoras. Será um dia todo 
de Maquiagem, limpeza de Pele, 
Corte, Penteado, Coloração, Manicure 
e Pedicure, com profissionais da área 
dando todo o suporte necessário, que será 
realizado até o final de maio. 

Mais não acabou, não! A Diretoria está 
preparando uma grande Surpresa para 
quem tem de 10 a 20 ou acima de 20 anos 
no quadro associativo do Sindicato. “A única 
coisa que podemos antecipar é que será 
no mês de maio, na mesma data e local do 
evento das mulheres gráficas, e será muito 
agradável. Aguarde que você, nosso antigo 
sócio, receberá seu convite pessoalmente”, 
informa Karrara. 

Aguarde as próximas edições do Impressão 
Gráfica para informações de como 
participar de todas essas ações. Enquanto 
isso, aproveite para preencher a ficha e se tornar 
sócio ou sócia do Sindicato.

Lembre-se: a única ferramenta que defende de 
verdade o trabalhador é o Sindicato. Por isso 
participar, fazer parte dessa história de luta e 
resistência é fundamental para toda a categoria 
gráfica. Se você continuar só, não vai conseguir 
fazer nada.

o Sindicato somos todos nós, toda a 
categoria gráfica!

boa Sorte! Feliz 2017 
a toda categoria 
gráfica do AbC!


