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JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

SINDICALIZE-SE!

Preencha a ficha assine e a entregue para um 
Diretor do Sindicato. 

FUTSAL

O Sindicato dos Gráficos do ABC convoca 
todos os trabalhadores da categoria, 
incluindo indústria gráfica, de jornais e 
revistas do ABC para a assembleia geral 
que será realizada no dia 12 de agosto, 
em duas etapas: às 13h, em primeira 
convocação, e às 15h, em segunda e última 
convocação, na sede do Sindicato: Rua 
Adelina Salvatore Bassoli n° 33, Jardim das 
Américas, São Bernardo do Campo. 

A assembleia irá discutir e deliberar sobre a 
Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial 
2015, que será encaminhada ao setor patronal 
para renovação da nossa convenção coletiva 
de trabalho. 

Auxilio Creche: 
30% do piso salarial até os 36 meses da 
criança

Aleitamento materno: 
a trabalhadora tem direito a três horas 
diárias para aleitamento, que são divididas 
em dois períodos (1h30 na entrada e 1h30 
na saída), até os seis primeiros meses 
do bebê; se o pediatra recomendar, esse 
direito é estendido a mais três meses.

Estudante: 
direito a sair até sete vezes por meio 
período (remunerado) durante o ano para 
provas, exames, inclusive o ENEM, basta 
que apresente um documento assinado 
pelo órgão escolar com 48 horas de 
antecedência.

Horas extra: 
nosso Sindicato conquistou o valor de 
75% para nossa categoria, ou seja, 25% a 
mais do que diz a CLT.

Retorno de Férias: 
empresa não pode demitir o trabalhador 
por um período de 30 dias após o retorno 
das férias. Se demitir, pagará um salário a 
mais na rescisão de contrato.

Convênio médico durante 
afastamento: 
quando o trabalhador for afastado do 
trabalho pelo INSS, a empresa que tem 
convênio médico arcará com o pagamento 
total desse convênio até o oitavo mês do 
afastamento, após essa data o trabalhador 
volta a pagar sua participação no convênio, 
diretamente na empresa, sempre exigindo 
o recibo de pagamento.

Aposentadoria: 
Ao trabalhador que está na empresa há 
pelo menos sete anos e faltar apenas dois 
anos para aposentadoria, fica assegurado 
emprego e salário até a sua aposentadoria. 
Inclusive a empresa fica obrigada a 
oferecer toda documentação que for 
necessária para essa finalidade.

Tudo pronto! O 23º Campeonato de Futsal da categoria gráfica 
do ABC será iniciado no domingo, 16 de agosto, e terá uma 
duração de aproximadamente 90 dias.
Teremos 17 equipes disputando os jogos que serão realizados 
aos domingos na Quadra do Jerusalém, em São Bernardo do 
Campo. 
Desde já desejamos aos nossos atletas e torcedores uma ótima 
participação neste tradicional evento, que é muito importante 
para aumentar a união entre a categoria.  
Vamos juntos e bola na rede!

Também será discutida a cobrança de taxa 
assistencial para custeio e manutenção do 
Sindicato a ser descontada dos salários de 
todos os trabalhadores, associados ou não ao 
Sindicato, bem como eventuais prazos para o 
direito de oposição a esse desconto.

Fica assegurado o debate de outros pontos, 
que eventualmente serão apresentados pelos 
presentes. 

Lembramos que todos os trabalhadores 
gráficos, associados ou não, terão direito a voz 
e voto na Assembleia.
Participe e traga suas sugestões e 
reivindicações! 

> Trabalhadores elegem 
nova diretoria com 
91% dos votos válidos 

02
> Conheça a nossa 
Convenção 
Coletiva!

Eleição Futsal Direitos04 04

Veja aqui algumas conquistas da nossa 
categoria

Campeonato dos Gráficos 
ABC terá início no dia 16

> Campeonato de 
Futsal começa 
dia 16

A emoção 
vai rolar aqui.
Venha torcer!

Essas são algumas conquistas 
da nossa Convenção Coletiva, 
temos muito mais e poderemos 
ter mais ainda, só depende da 
participação de cada 
um de nós!

Pense nisso: ao invés de jogar 
contra seu patrimônio, ajude 
a aumentá-lo. Fique sócio do 
Sindicato, participe das assembleias 
e atividades. Dessa forma você 
está dando um passo na direção de 

novas conquistas e fortalecendo a 
luta da nossa classe.
Venha conosco mudar o rumo 
das coisas para melhor! Não seja 
individualista, pois juntos somos 
sempre mais fortes! 



EDITORIAL

Isaias Karrara de Sousa Silva 
Presidente do STIGABC

Justiça no Brasil 
tem partido e 
classe social

Terminou no dia 29/07 o processo eleitoral dos 
Gráficos do ABC: a Chapa 1 recebeu 91% dos votos 
válidos dos associados, que compareceram em peso 
para votar e legitimar seus representantes Para Isaías 
Karrara, atual presidente e encabeçador da Chapa 1, o 
resultado expressa a credibilidade que a atual direção 
tem frente à categoria gráfica do ABC.

No processo eleitoral, realizado nos dias 28 e 29 de 
julho, a Chapa 1 foi a única inscrita e representa a 
renovação de um terço da atual direção do Sindicato.  

“São companheiros novos que estão chegando para 
aprender e para ensinar. Ninguém é mais importante que 
ninguém, nós trabalhamos pela democracia, pela liberdade 
e pelo direito à livre expressão. Os novos diretores estão 
vindos de empresas importantes da nossa base e cada um 
deles se tornará referência não só na empresa, mas para 
toda a categoria”, afirmou Karrara.

Constrangimento e assédio
A eleição transcorreu de forma normal e sem 
incidentes, exceto em uma empresa na qual os 

Fique de olho nos seus direitos. Há incidência 
das horas-extras nas férias; no cálculo do 
adicional de um terço das férias; no 13° 
salários; no FGTS; nos 40% da multa do FGTS 
no caso de demissão; para o cálculo do seguro 
desemprego e da aposentadoria. 
Seu patrão embolsa tudo isso? Chega de horas 
extras fora da folha!!! Denuncie ao Sindicato!

associados foram constrangidos pelo RH para que 
votassem em branco. O motivo: a empresa não aceita a 
candidatura do Impressor Gráfico.

Isso é grave e o Sindicato irá apurar essa situação, que 
pode se caracterizar como crime contra a organização 
do trabalho, além de assédio moral. Nenhuma empresa 
pode impedir que o diretor do sindicato exerça suas 
funções de dirigente sindical nas dependências da 
empresa.

“Nós já obtivemos várias informações que justifica a atitude 
dessa empresa. Ela paga horas extras fora do holerite, 
desconta em folha quando o trabalhador erra um serviço, 
adverte e suspende em holerite de pagamento, e outras 
coisas mais! Tudo isso terá que ser colocado em ordem, caso 
contrário o bicho vai pegar!”, avisa o presidente.

É bem assim: empresa que não aceita sindicato é por 
que tem problema e não quer resolver. Mas tudo tem 
solução, basta sentar com o Sindicato e negociar uma 
saída que não crie transtornos para nenhuma das partes.  
Essa é a intenção do Sindicato.

Até onde vai a sanha e o ódio irresponsável 
da direita brasileira, que não aceita a 
derrota nas urnas e faz 
qualquer coisa para voltar a governar esse 
país, até golpe institucional?
Estão transformando a crise política numa 
guerra civil sem precedentes...
e sem vencedores.

Nos últimos dias assumiram que o alvo de toda 
essa crise e denucismo da lava jato era atingir 
o ex-presidente Lula. Como não conseguiram 
forjar nenhuma delação contra ele, resolveram 
ameaçar com atos de terrorismo que podem 
resultar até em ataques de loucos à integridade 
física do companheiro, que é 
reconhecido como líder mundial por ter 
mudado a vida do povo brasileiro.

A sanha por voltar ao poder é tanta que estão 
levando a polícia federal e a justiça a adotar 
práticas que ferem a Constituição, que se 
assemelham à ditadura militar: prende para 
averiguar, tortura e induz a delação para 
incriminar quem interessa, por acaso somente 
dirigentes do PT.

Barusco delatou que tudo começou no governo 
de FHC: ninguém quis apurar. Aécio Neves e 
Eduardo Cunha foram também delatados, mas 
ninguém apura. 

Está claro que essa “JUSTIÇA” tem classe social, 
tem partido político. Até onde vamos cruzar 
os braços e deixar que essa turma de loucos e 
irresponsáveis cheguem? A uma guerra civil? Ao 
caos?

O cenário da nossa política hoje pode ser 
comparado com um jogo de xadrez: o objetivo é 
derrubar o Rei.  Mas os movimentos no 
tabuleiro podem mudar de acordo com a 
correlação de força das partes. 

E como diria Lula: “Que ninguém, nunca mais, 
ouse duvidar da capacidade de luta dos 
trabalhadores”.

Não seria bom se fizéssemos um inventário de todas as 
dádivas que recebemos para viver com mais otimismo?

Por que viver pensando no pouco que nos faz sofrer, e 
não lembrar o muito que nos faz bem? O ser humano 
é o único animal que pode falar, acalmar a raiva, acabar 
com a tristeza, superar o medo e dizer “eu te amo”. 

No seu corpo há 800 milhões de células que trabalham 
continuamente ao seu favor, em perfeita harmonia. Teu 
sangue é um formidável tesouro; são apenas  quatro 
litros, mas com 22 milhões de células, cada qual com 
diversas moléculas, e cada molécula com um átomo que 
oscila mais de 10 milhões de vezes por segundo. 
A cada dia, mais de dois milhões de células no seu 
corpo morrem, e são substituídas por outros dois 
milhões, em uma ressurreição que continua desde o dia 
em que você nasceu. O teu cérebro possui 4 milhões 
de estruturas sensíveis à dor, 500 mil detectores tácteis 
e 200 mil detectores de temperatura. Então, pergunte a 
si mesmo: a vida não vale a pena? Nós passamos muito 
tempo pensando em tudo o que nos faz falta e quase 
nunca paramos para pensar e agradecer por tudo aquilo 

SEUS DIREITOS

Incidência das 
horas-extras

A Diretoria 
STIGABC

de bom que temos. Nossos bens, nossa família, 
amigos, as oportunidades. Não veja apenas o que lhe 
falta, agradeça pelo que já tem! Se você leva um sorriso 
no rosto e agradece por tudo você nunca se sentirá 
sozinho. Pense sobre essa mensagem e a compartilhe 
com seus amigos, para que todos nós possamos nos 
dar conta do quanto temos.

Resolvi publicar essa mensagem para que você, que 
sempre reclama da vida e fica se maldizendo por que 
ainda não alcançou o que almeja, reflita. 

É muito importante que sejamos atentos ao que 
acontece no mundo e em torno de nós, não podemos 
fazer prejulgamentos das coisas e das pessoas, fazer 
comentários caluniosos só porque assistimos na TV 
ou lemos nos jornais.  Qual é o interesse que alguém 
tem em plantar essa ou aquela notícia? Você analisou 
de onde está vindo essa notícia ou comentário? Então 
vamos ser mais cautelosos para não cometermos erros 
irreparáveis tanto para nós, como para os que forem 
atingidos por essa nossa falta de observância com que 
estamos ajudando a propagar!

Muitas vezes, o ritmo frenético da vida não nos 
permite parar o relógio por alguns segundos e 
observar as maravilhas que nos cercam. No entanto, 
várias vezes, a felicidade e os melhores momentos 
da vida estão escondidos nessas pequenas coisas que 
negligenciamos. Estas palavras sábias vão ajudar você 
a entender a importância de viver no presente, 
avaliar as pessoas ao nosso redor, a rir hoje do que 
ontem nos fez chorar, e desfrutar de cada momento 
da vida antes que a oportunidade seja perdida... 

Resultado demonstra credibilidade da categoria na condução do Sindicato

Associados comparecem em peso nos dias 28 e 29 de julho para votar e legitimar seus representantes.


