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Foi um sucesso nosso dia de Ação Social, 
Saúde, Cultura, Beleza e Bem-estar da 
Mulher Trabalhadora Gráfica do ABC
Apesar da chuva, cerca de 1.150 pessoas mais 150 crianças prestigiaram 
nosso Dia de Ação Social, Cultura, Beleza e Bem-estar e participaram 
das mais variadas atividades realizadas no domingo 21 de maio, no 
Cenforp, em São Bernardo.
Só perdeu quem não foi! 

Leia mais na página 3

Temer sai! Direitos ficam! 
Malas voadoras de R$ 2 milhões, bilhões em 
dinheiro público desviado e boa parte do 
primeiro escalão preso por enriquecimento 
ilícito. O governo Temer se desfaz a cada dia, 
uma prisão nova a cada semana e uma pauta 
que destrói direitos dos trabalhadores e 
trabalhadoras.

Até quando vamos suportar isso?! Confira a 
posição do Sindicato no Editorial da página 2.
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Cuidado: maior parte da mídia não aborda o 
impacto negativo das reformas de Temer

Queremos que esta edição do Impressão Gráfica 
proporcione muita reflexão a todos da catego-
ria, em especial neste momento que assistimos 
um turbilhão de notícias de roubalheira, cor-
rupção, prisão de pessoas que jamais imaginá-

vamos que estivessem envolvidas com a bandalheira toda.
Está parecendo que o Brasil virou uma roda gigante em alta ro-
tação, é tanta denúncia que está se tornando difícil saber quem 
fala a verdade e quem está mentindo, ou ainda quem está se 
aproveitando desta situação para confundir mais e mais nossas 
cabeças.
Na verdade, precisamos ficar bem atentos sobre o que está por 
traz dessa onda de denuncismo. Desde 2005, quando surgiu o 
escândalo do mensalão, que nós não assistimos mais nada de 
interesse popular nos noticiários de rádios, jornais e TVs. Só 
vemos noticiários que vem destruindo as empresas nacionais, 
os empregos e acabando com nossos direitos e conquistas de 
longos anos.
Na história do nosso país, já vimos isso ocorrer nas épocas de 
Tiradentes, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Jânio Quadros, 
Jango e agora na era Lula/Dilma. Defendem retirada de direitos 
e conquistas dos trabalhadores, mas a corrupção e os corrup-
tores permanecem os 
mesmos.
Engana-se quem achar 
que a chamada República 
de Curitiba, com Sergio 
Moro e sua gente, quer 
mesmo passar o Brasil a 
limpo... ou que irão aca-
bar com a corrupção. Se 
assim fosse, certamente 
não precisaria de tan-
ta pirotecnia midiática 
como o que temos vis-
to e, mesmo assim, nunca na história se viu uma quadrilha tão 
grande como a que está no poder do país porque tomaram de 
assalto o governo do Brasil.
Em 2010 a Petrobras, que é uma empresa de soberania nacional, 
tornou-se a maior empresa petrolífera do mundo. E, de uma 
hora para outra, vem essa avalanche de denúncias sobre a Pe-
trobras, que hoje está nas mãos dos corruptos e sendo vendida 
a preço de pipoca (por que banana está bem mais cara).
Que história é essa de estrangeiros estarem interessados numa 
empresa quebrada? 
Por isso é preciso refletir sobre tudo que se diz na TV e anali-
sar melhor o que querem com esse noticiário maligno.
Não devemos esquecer do circo montado pela mídia recen-
temente, que colocou o povo vestido de verde e amarelo nas 

ruas, para derrubar o Governo da Presidente Dilma como única 
forma para o Brasil sair da crise e voltar a crescer.
Perguntamos: o que aconteceu com a FIESP bancando caviar 
e filé mignon para acampados na Av. Paulista por mais de duas 
semanas contra Dilma? Cadê o Pato Amarelo que dizia que não 
iria pagar o pato? 
O que veio depois de toda essa palhaçada foi a ampliação da 

terceirização; redução dos 
empregos, das conquistas e 
dos direitos dos trabalhado-
res; reforma acabando com a 
Previdência Pública e o povo 
pagando o pato para os em-
presários.
Agora está provado por que 
eles queriam tirar a presiden-
te eleita pela maioria do povo: 
para fazer as reformas que 
fazem o Brasil voltar a época 
da escravidão. 

E você ainda continua acreditando que a República de Curitiba 
quer acabar com a corrupção? Você continua achando que esses 
noticiários são verdadeiros? Ou será que eles têm outros inte-
resses que não são os nossos?
No próximo ano talvez teremos eleições para eleger novos re-
presentantes. Digo talvez porque esse bando que está no poder 
não tem escrúpulo para impor seus planos e pode cancelar o 
processo eleitoral. 
Mas, se tivermos eleições? Em quem você irá votar para lhe re-
presentar na Câmara Federal, Senado e na Presidência do nosso 
país?
Certamente terá gente que mereça o meu e o seu voto, com 
certeza! Porém precisamos escolher melhor para não colocar 
as velhas raposas para tomar conta do galinheiro.

Editorial

“Está parecendo que o Brasil virou uma roda 
gigante em alta rotação, é tanta denúncia que 

está se tornando difícil saber quem fala a verdade 
e quem está mentindo, ou ainda quem está se 

aproveitando desta situação para confundir mais 
e mais nossas cabeças.”

Por Isaías Karrara, presidente
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Ação Social

Uma andorinha não faz verão, mais muitas andorinhas juntas fazem uma bela festa!

O domingo 21 de maio de 2017 já entrou para a história do 
Sindicato. Fizemos uma festa bonita, com um grande público, 
alegre e participativo. 

Um domingo inteiro com palestras sobre vários assuntos, e diversas 
tendas com atendimentos como manicure, cortes e penteados, ma-
quiagem, orientações sobre saúde, nutricionista, e orientação sobre os 
Direitos da Mulher. 

Tivemos também uma deliciosa Praça de Alimentação e fechamos com 
chave de ouro com o grande show da Banda Barra da Saia.

Sindicato forte se faz com participação!
Com a categoria gráfica do ABC precisa ser assim: as trabalhadoras e 
os trabalhadores precisam participar mais da vida do sindicato, fortale-
cendo as ações sindicais e participando, dando apoio, sugestões, fazen-
do a crítica construtiva. Só assim avançamos mais rumo a conquistas 
para todos. 

Nossa união neste momento do país é ainda mais fundamental. Pode 
ser que você ainda não se tenha se dado conta das maldades que 
estão fazendo sob o argumento de que as coisas irão melhorar. Só 
que essa melhora é para o capital, enquanto são os trabalhadores que 
pagam a conta.

Realizamos um grande evento!

Associado, atenção: atualize seus dados junto ao Sindicato
O Sindicato tem um importante objetivo: fornecer ao associado e associada informações, em tempo real, sobre todas as atividades e novidades que a 
entidade está desenvolvendo. 

Estamos fazendo uma série de convênios e parcerias com empresas prestadoras de serviços nas áreas de saúde, educação, academias, clínicas 
odontológicas, entre outros. Mas para facilitar o acesso dos associados e associadas e seus dependentes a esses serviços, precisamos ter nosso 
cadastro bem atualizado.

Contamos com sua colaboração. Não é necessário ir à sede do Sindicato para atualizar seus dados. Basta utilizar alguma das ferramentas abaixo: 
• Site: www.stigabc.org.br
• Inbox do nosso Facebook: @stigabc
• Whatsapp: (11) 94199 4705 
• E-mail: atendimento@stigabc.org.br  

Faça isso rapidamente, principalmente se mudou de endereço nos últimos tempos, pois o Sindicato está enviando, além do sistema eletrônico, 
informativos via correio.

Faça a sua parte e fique por dentro de todas notícias e ações do seu Sindicato!

Só unidos com as demais categorias e com a sociedade em geral po-
demos transformar este país num lugar mais justo para todos.

Desligue-se um pouco do noticiário da grande mídia, que quer você 
cada vez mais confuso e manipulado, e comece a analisar o que está 
acontecendo e que país queremos para nós, nossos filhos e netos.

Nosso agradecimento aos participantes
Além de agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras que 
prestigiaram nosso evento, queremos registrar um agradecimento 
especial às empresas parceiras que nos apoiaram na realização das 
atividades. Agradecemos também as encantadoras meninas do Grupo 
Musical Barra da Saia, principalmente pela humildade, simpatia e simpli-
cidade delas como artistas de renome nacional. 

Parabéns e muito sucesso à banda Barra da Saia e a todas e todos da 
nossa categoria. 

IMPORTANTE: A cobertura fotográfica do evento já está no 
nosso site: www.stigabc.org.br; no Facebook @stigabc e no 

Whatsapp:  (11) 94199 4705.
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25° CAMPEONATO DE FUTSAL STIGABC 2017: 
inscrições vão até o dia 30/6

As inscrições para o nosso próximo Campeonato de Futsal já estão 
abertas e seguem até às 16h do dia 30 de junho, na sede do Sindicato. 
Atenção: não serão aceitas inscrições fora do prazo.

O Congresso Técnico será realizado no dia 04/07/2017, às 18h30, no 
auditório da Liga de Futebol de São Bernardo do Campo, que fica na 
Rua Olavo Bilac n° 444 - Vila Euclides, ao lado do estádio de futebol 
Primeiro de Maio. 

Os interessados em inscrever suas equipes devem fazer isso o mais 
breve possível para não ficar de fora do tradicional campeonato de 
futsal dos Gráficos ABC. 

Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a Secretária 
Geral do Sindicato e fale com Francisco Carlos Campelo ou 
Gilmar Sousa de Deus.  Eles dois são os responsáveis pela 
organização deste Campeonato junto à Liga de Futebol de SBC. 

Gráfica Prol continua na UTI 
respirando por aparelho
A Gráfica Prol Editora, em Diadema, mesmo 
na UTI esperando a hora derradeira, conti-
nua prejudicando os trabalhadores com suas 
ações administrativas.

A diretoria do Sindicato ficou sabendo que 
recentemente o dono da empresa esteve em 
audiência na justiça federal em Diadema para 
dar esclarecimentos sobre a empresa e o pla-
no de recuperação judicial. “Mas, como sem-
pre, enrolou e não esclareceu nada. E conti-
nua tentando levar todo mundo na conversa 
fiada”, comenta o presidente do Sindicato, 
Isaías Karrara.

Karrara destaca que a empresa não está pa-
gando mais ninguém e que tem mais de 1.500 
processos na justiça com pelo menos seis 
parcelas em atraso. “Comenta-se na empresa 
que dentro dos próximos dias ela deve fazer 
mais 140 demissões e como sempre sem 
pagar nada para os demitidos”, conta.

Tal prática é recorrente há mais de quatro 
anos na Prol Gráfica.  A falta de recolhi-
mento do FGTS já vai para mais de cinco 
anos e o INSS vem sendo descontado dos 
empregados, mas não é repasse ao governo, 
ou seja, prática que pode ser considerada 
apropriação indébita.  As mensalidades e 
contribuições sindicais descontadas dos 
trabalhadores desde 2011 também não são 

repassadas ao Sindicato.

Os fornecedores e clientes só atendem a 
empresa com pagamento antecipado.

Os salários estão sendo pagos em até seis 
vezes e mesmo assim com atrasos.

De acordo com as informações que chegam 
ao nosso Sindicato, a empresa demite, não 
paga as verbas de direito e contrata outras 
pessoas como freelances, sem registro e tam-
bém não está pagando os contratados sem 
registro. 

O Sindicato já denunciou a empresa em to-
dos os órgãos competentes e até agora nada 
fizeram para defender os trabalhadores. 

“Estamos nos sentindo impotentes diante 
desta situação. Porque o Sindicato tem li-
mites, e já fomos além de todos os nossos 
limites e até agora não apareceu solução”, 
denuncia Karrara.

“Segundo as informações do Mercado Gráfi-
co, o dono da empresa continua ostentando 
riqueza e contando vantagem para todos os 
lados, se deslocando em helicóptero, com 
vários cavalos de raça em um aras em Avaré, 
enquanto os empregados estão numa situa-
ção de calamidade”, afirma.

Karrara também alerta que se a empresa falir, 

o que pode acontecer em breve, todos fica-
rão numa situação muito ruim, pois os bens 
da empresa estão penhorados para pagar 
dívidas com banco e fornecedores.

“A empresa está totalmente descapitalizada, 
deve mais de cinco anos de aluguel, a Luz já 
foi cortada duas vezes por falta de pagamen-
to do parcelamento do parcelamento. O que 
esperar de uma empresa dessas?”, questiona 
o dirigente.

Fica aqui o recado da diretoria do Sindicato 
aos trabalhadores da empresa: “Infelizmente 
não vemos mais nada que possa ser feito para 
dar garantia que a empresa pagará qualquer 
quantia aos trabalhadores. Nós, como repre-
sentantes dos trabalhadores, temos a obriga-
ção de fornecer essas informações a vocês e 
alertar para que não criem expectativa. Esta é 
a verdade nua e crua”, pontua Karrara.
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