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PORQUE vOcE mEREcE mais.
Desejar apenas, não é o suficiente. Fazer simpatias e ficar 
esperando também não vai adiantar. Conquistas só 
aparecem com luta,  união e organização.
Para que o novo ano seja guiado por novos sonhos e marcado 
por uma caminhada vitoriosa em direção a eles, é necessário 
que estejamos juntos!
Participando mais ativamente das lutas para melhorar a vida 
dos gráficos do ABC e fazendo nosso Sindicato mais forte 
em direitos e conquistas!
O primeiro passo é se sindicalizar!
Se você ainda não é sócio, preencha a ficha de sócio na sede, 
ou peça a um diretor da entidade. 
Um ano melhor e diferente, começa com a gente!
Vamos juntos seguir em frente por um 2015 muito melhor!

Depois de diversas partidas, 
muita bola na rede e uma 
grande participação das 
torcidas, terminou o nosso 
22º Campeonato no dia 
19 de outubro passado.

O campeonato contou com 
17 equipes de várias empresas 
gráficas que compõe a base de 
nossa categoria no ABC. A final, 

disputada pelas equipes Shellmar 
Embalagem Moderna e a Intergraf, 
consagrou os atletas da  Shellmar 
como os Campeões. 
Ao final do evento, realizamos o 
tradicional espetinho de carne 
com cerveja para repor as 
energias e manter a categoria 
unida e organizada.
O Futsal é só um importante 
momento de descontração, mas 
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nossa atenção precisa estar 
voltada para os velhos problemas 
como a negociação coletiva, mais 
difícil a cada ano e só com 
organização e mobilização 
chegaremos às conquistas.

Parabéns a todos os atletas e 
torcedores, parabéns a toda a 
categoria, afinal somos todos 
campeões na defesa dos nossos 
objetivos!

Confira o resultado final.
Série Ouro 2014
Campeão: Shellmar Embalagem Modena 
Vice campeão: Intergraf 
3º colocado: GR MACRON
4º colocado: HMVM

Série Prata 2014
Campeão: J. ANDRADE´S 
Vice campeão:  VALID

Troféu Fair-play
Gráfica YCAR

Artilheiros
Jonathan Henrique de Souza - GR MACRON
Piter Antônio Florêncio -  J. ANDRADES

Goleiro de Ouro (menos vazado)
André Luiz Oliveira Caetano -  INTERGRAF

Trabalhadores da BEMIS conquistam jornada 
em sábados alternados > Confira na pagina 3



Deixem a mulher trabalhar!
EDitORiaL

Estratégia da empresa não funcionou: 
trabalhadores foram à luta, cruzaram 
os braços e obtiveram importantes 
vitórias

Foram muitos NÃOs da empresa 
tentando desmobilizar os trabalhadores e 
dar canseira no Sindicato. Mas os 
trabalhadores passaram a ouvir mais a 
direção do Sindicato, se fortaleceram e 
decidiram paralisar a produção para 
pressionar pelas reivindicações. 

O resultado foi a conquista do trabalho 
no sábado de forma alternada, ou seja: 
sábado sim e sábado não.

Também conseguiram que o vale compra 
de R$ 90,00, que era só para quem 
ganhava até R$ 3.000 reais, fosse 
estendido para salários até R$ 5.000 reais. 

O convênio médico, que tinha uma 
coparticipação de 20% sem limites de 
consultas, foi modificado para oito 
consultas e só 10% acima destas oito é 
que se paga os 20% nas mensalidades. 
Houve um reajuste, quem pagava 2% passa 
para 2,5% e quem pagava 2,5% passa para 
3,5%. As horas paradas serão pagas.

A luta não foi fácil e muitos trabalhadores 
na BEMIS fraquejaram. A empresa montou 
uma estratégia de guerra, lotou a portaria 
de pessoas estranhas, muitos homens e 
mulheres fardados, de cacetete em punho, 
rádios comunicadores etc.  Mas todo esse 
aparato não impediu que trabalhadores 
entrassem, marcassem o ponto e saíssem 

Apesar de vencer as eleições de 26 de 
outubro deste ano, a Presidente Dilma 
Rousseff continua sofrendo o 
preconceito e o ódio disseminado pela 
ultradireita conservadora e da mídia, 
que não se conformam com a derrota 
nas urnas. Mas o povo brasileiro não é 
bobo e sabe bem o que significaria ter 
de novo o PSDB no comando do nosso 
País. 

É vergonhoso o que se vê e o que se 
escreve a respeito da presidenta Dilma nas 
redes sociais e na mídia em geral.  A coisa 
é tão vergonhosa que chegaram ao cúmulo 
de  fazerem manifestações pedindo a volta 
do militares, o que é, na verdade, uma 
tremenda falta de respeito à democracia e 
à luta do povo brasileiro. 
Alguns jornalistas de má fé tentam 
confundir as pessoas, culpam e 
descriminam os nordestinos por ter 

Trabalhadores conquistam 
trabalho em sábados alternados

Isaias Karrara de Sousa Silva 
Presidente do STIGABC

tERcEiRO tURNO

votado na presidenta Dilma, falam de 
um país dividido e tentam implantar um 
terrorismo dizendo que o PT, a Dilma e 
o Presidente LULA são os culpados pela 
corrupção no Brasil.

Essa mesma tática foi usada no processo 
eleitoral em 1989 e 1998, quando o povo 
ainda se deixava enganar pela pirotecnia 
midiática e seu denuncismo feito para 
eleger quem eles queriam e não quem era 
o melhor para o povo e para o País. 

Mas mentira tem perna curta. O povo já 
sabe quem tem compromisso com o 
social, com o crescimento econômico, 
com o pleno emprego, com a educação, 
saúde e com a soberania nacional. Sabe 
também que a direita, apoiada pela mídia, 
quer mesmo voltar ao poder para colocar 
os trabalhadores de novo na sarjeta.  
Parabéns ao povo brasileiro que soube 
reafirmar nas urnas que quer continuar se 

para participar da paralisação. A pressão 
da chefia não intimidou os que de fato 
estavam dispostos a ver seus objetivos 
alcançados. Alguns furaram feio o 
movimento e agora vaõ usufruir das 
conquistas. Esperamos que esses colegas 
reflitam bem e na próxima não vacilem!!

Outra coisa que preocupou a diretoria do 
Sindicato foi a insatisfação demonstrada 
pelo pessoal do terceiro turno porque 
terão que colaborar com os outros 
turnos saindo no sábado mais tarde. 

A empresa queria que todos os três 
turnos ficassem nos sábados alternados, 
mais o Sindicato não aceitou porque é 
uma conquista do pessoal do terceiro 
turno não trabalhar no sábado.

Trabalhadores da Prol também 
estão mobilizados

Recesso de fim de 
ano será a partir do 
dia 22
Nosso sindicato entrará em recesso no próximo 
dia 22 de dezembro, retornando às atividades no 
dia 5 de janeiro de 2015. 

Se você tem algo que precisa ser realizado no 
Sindicato, faça isso antes ou depois do recesso. 
Lembramos que nosso expediente em 
DEZEMBRO é só até o dia 19/12/2014.

Os Funcionários e Diretores do Sindicato 
desejam a toda Família Gráfica um Feliz NATAL e 
UM ÓTIMO ANO NOVO!

BEMIS/MAUÁ

profissionalizando nos cursos do 
PRONATEC, quer continuar estudando 
com o PROUNI, ter acesso às 
universidades com o ENEM, poder se 
aperfeiçoar no exterior com o CIÊNCIA 
SEM FRONTEIRA, quer continuar tendo 
atendimento em todos os cantos do país 
com o MAIS MÉDICOS, poder comprar 
seus medicamentos a preços acessíveis 
no FARMÁCIA POPULAR, e realizar seu 
sonho com MINHA CASA MINHA VIDA.

Nós não estamos divididos, estamos 
misturados.  Vivemos numa democracia na 
qual todos podem ter seu ponto de vista 
e divergências, podem expressá-las e lutar 
pelas suas idéias e reivindicações, mas 
sempre com muito respeito. 

E tenha certeza, o segundo mandato de 
Dilma trará benefícios ainda maiores para 
o povo e para o nosso País. 

Nada vem de graça do governo ou dos 
patrões. Na Gráfico Prol, em Diadema, os 
trabalhadores estão dando uma 
demonstração de organização, de garra 
e coragem. Por conta dessa mobilização 
muitas coisas boas estão acontecendo na 
empresa, que se encontra em 
recuperação judicial: os salários já estão 
em ordem, férias estão sendo quitadas, a 
dívida com o Sindicato está sendo paga. E a 
mobilização continua: se demitir vai ter que 
pagar, se não pagar, os trabalhadores param. 
Recado do Sindicato
Para você que ainda não conquistou o 
sábado alternado na sua empresa, fica a 
dica: faça como a maioria dos 
trabalhadores da BEMIS e de outras 
empresas, mobilize seu local de trabalho e 
seja o próximo a conquistar esse benéficio 
na empresa aonde você trabalha.  

Quando estou atravessando a rua, seja de carro ou moto, e vejo um pedestre que também 
precisa passar, qual é minha atitude: deixo-o passar, faço de conta que não o vi, ou paro e dou 
a ele a preferência?

Dia desses presenciei um fato que me deixou encabulado! Uma mulher com uma criança 
nos braços tentou entrar no ônibus, mas como todos tentavam entrar rapidamente ela não 
conseguiu. Por que as pessoas não deram-lhe preferência? Mesmo eu, que consegui entrar no 
ônibus, só pensei nisso depois que o ônibus saiu e ela ficou! 

Outro dia, na fila do mercado, tinha uma senhora grávida precisando passar com as 
mercadorias, mas como ninguém lhe deu a preferência e a fila era longa, ela deixou suas 
mercadorias e foi embora. Eu era o segundo da fila!

“Hoje vou correr para pegar o ônibus primeiro e me sentar, problema de quem vier depois ou com 
um monte de sacolas, eu não estou nem ai!”. Sementes assim costumam não nascer e quando 
nascem, não dão bons frutos, e se derem frutos, dificilmente vingam, e se vingam, ninguém 
quer experimentar seu sabor, porque é amargo.

Minhas atitudes mostram que semente eu estou semeando e quais frutos eu vou colher.

Olhar para o próximo e ver nele as nossas próprias necessidades. Não lhe negar um abraço, 
sempre sorrir para o outro. Ligar para saber como está o outro e se colocar sempre à 
disposição.  Não valorizar nem se apegar a bens materiais. Não se negar a um irmão. Ter 
sempre boa vontade. Acreditar na misericórdia do Governador Supremo que é o Governador 
de todos os Governadores. Não ter vergonha de propagar as coisas boas da vida, buscar 
sempre a felicidade. Liberar o perdão e ser libertado do ódio, do rancor, da vingança, do apego. 
Buscar sempre se livrar do aguçar da língua, cuidando para não se contaminar e nem 
contaminar as pessoas com veneno viperino. Enfim, essas são algumas sementes que devemos 
semear para colhermos bons frutos. 

Aproveite esse momento de pausa e faça uma profunda reflexão sobre a sua vida, uma ótima 
reflexão nos faz ser cada vez melhores e mais compreensíveis em relação a tudo..

Para ser um ser humano melhor e mais compreensível, você deve praticar o Amor com o 
próximo; o Amor é sofredor; é benigno; não trata com leviandade; não se ensoberbece; sem o 
Amor, não há nada. 

Ainda que eu tivesse todas as riquezas do mundo, mas se não tivesse o Amor eu nada seria; o 
Amor tudo pode, tudo crê, tudo perdoa, com Amor tudo se constrói. Agora, pois, permanece a 
fé, a esperança e o Amor, estes três; o maior destes é o Amor. 

Qual semente devemos semear 
para ter um futuro melhor?

Todos os dias, ao sair de casa 
pela manhã para ir ao
trabalho, logo penso: será um 
bom dia de trabalho hoje? 

Sei que isso dependerá de minhas 
atitudes. Como posso esperar um 
bom dia se mantenho a prática 
de velhas atitudes e os velhos 
costumes?


