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Sindicato somos todos nós!
Você faz parte dessa luta!

SINDICALIZE-SE!

Conquistas são frutos
da nossa união e atitude.

Junte-se a nós!
Atenção: preencha a ficha sem 
rasuras, coloque a data só no final, 
assine e a entregue para um 
Diretor do Sindicato. 
Ou ligue para o tel. 4125-8322 e 
peça que alguém do Sindicato retire 
a sua ficha aonde você estiver. 
A mensalidade para o associado é 
equivalente a 1% do salário.

As inscrições do Vigésimo Terceiro 
Campeonato de Futsal dos Gráficos ABC 
estão abertas e o prazo para os times se 
inscreverem, na sede do Sindicato, encerra-se 
no dia 22 de julho.
Já é uma tradição a realização desse torneio anual 
pelo Sindicato. Há uma grande participação de todos 
os trabalhadores, desde os atletas “bom de bola” até 
os colegas de empresa que vão prestigiar e torcer 
pelo time. 
No nosso Campeonato de Futsal todos são 
campeões, na bola, na torcida e na união. Esse foi e 
sempre será o grande objetivo da Diretoria do 
Sindicato: união, organização e luta. Afinal nosso lema 
é: Lutar Sempre é Nosso Papel. 
Caso haja alguma dúvida sobre as inscrições, basta 
ligar no Sindicato, tel. 4125-8322, e falar com 
Francisco Carlos ou com Gilmar de Deus.

O Sindicato está ampliando o atendimento 
do Departamento Jurídico para todas as 
áreas, exceto a criminal.  Além da 
trabalhista, que já era atendida, haverá 
atendimento nas áreas Acidentária, 
Previdenciária e Cível (que abrange 
Inventário, Separação etc.).

O objetivo da diretoria é dar um 
atendimento especial a todos os 
interessados, sendo que os sócios terão 
descontos diferenciados e privilegiados.

Essa ampliação será a partir de julho, com 
hora marcada e agendamento feito por 
telefone ou no próprio Sindicato. Caso 
o trabalhador(a) fique impossibilitado de 

Participe: vote e fortaleça o 
Sindicato e a categoria gráfica!

Começou o processo eleitoral para a nova 
diretoria do Sindicato. Todos os sócios têm 
direito a voto na eleição que será realizada 
nos dias 28 e 29 de julho próximos.

Haverá quatro urnas fixas: na sede do 
Sindicato, na Prol Editora Gráfica, 
na Valid e na Intergraf. Também serão 
quatro urnas itinerantes passando 
pelas gráficas da região em roteiro que 
será estabelecido pela Comissão Eleitoral.
Independente do número de chapas 

comparecer no dia e hora marcada, 
solicitamos que avise com 
antecedência, para que a marcação de 
um novo agendamento não seja 
prejudicada.

“Desta vez, vamos colocar nos eixos 
muitas empresas que estão acostumadas a 
se apropriarem indevidamente das 
mensalidades e contribuições dos 
trabalhadores para o Sindicato, FGTS e 
INSS. Todos vão sentir que não estamos 
para brincadeira. O não pagamento de 
pensão alimentar e apropriação indébita, 
dá cadeia sim, quem duvidar é só pagar 
para ver, vai dormir no xilindró”, alerta o 
presidente do Sindicato, Isaías Karrara.

concorrentes, o comparecimento dos 
sócios às urnas é fundamental. 
Cada voto aumenta a representatividade 
da direção eleita e fortalece o Sindicato 
durante as negociações com os 
empresários gráficos.

Contamos com a participação de todos os sócios!

INCRIÇÔES

PARTICIPE!



Cipeiro tem 
estabilidade e não 
pode ser demitido!

EDITORIAl

Isaias Karrara de Sousa Silva 
Presidente do STIGABC

Intensificar a união, a 
organização e a mobilização

QUAlY PRINT EMBAlAGENS

É verdade que hoje temos certa dificuldade, mas todo ano é assim quando vai se aproximando as 
negociações coletivas anuais. 

Para nós, já passou da hora dos empresários reverem alguns conceitos como o de não querer dar 
reajuste salarial com aumento real. Dessa forma, estarão mais uma vez dando um tiro nos 
próprios pés, já que a economia só irá melhorar com o consumo. Sem dinheiro no bolso dos 
trabalhadores, não haverá consumo. Sem consumo, não há produção, a economia não gira, o 
empresário não vende.

Ao segurar o dinheiro para não dar aumento real aos seus empregados, o próprio empresário 
desvaloriza seu negócio. Empresários inteligentes sabem que seus lucros só crescem quando eles 
investem na produção.  
Dando aumento real de salário para os trabalhadores poderem aumentar seu poder de compra, 
a engrenagem volta a funcionar. 

Ficar reclamando e chorando não vai resolver a situação. O que nos permitirá ver um horizonte 
mais claro é fazer a lição de casa e parar de reclamar do Governo e do mercado. Até por que, 
de certa maneira, o Governo vem fazendo sua parte e o mercado só depende do consumo para 
fazer a economia girar. 

Campanha Salarial

Este ano, nós trabalhadores precisamos nos preparar para as grandes dificuldades que virão na 
hora das negociações. O segredo para superar esse desafio é: união, organização nos locais de 
trabalho e muita mobilização. 

Estamos acompanhando todas as categorias que estão em negociação e já nos preparando, 
porque em setembro, se os trabalhadores não tiverem organizados a ponto de, se necessário, 
fazer uma grande paralisação, não vai sair aumento de salário.

Os empresários estão apostando alto na agenda negativa do Congresso Nacional para retirarem 
direitos dos trabalhadores a todo e qualquer custo. Precisamos estar antenados ao jogo sujo da 
mídia e de parte do judiciário, que são contra o Brasil continuar avançando na melhoria da 
qualidade de vida do povo brasileiro. 

Eles querem é destruir o governo que se iniciou em 2003, mudando totalmente a cara do Brasil 
quando nosso país já estava chegando a sua terceira quebra, enfiado numa falsa dívida com o 
Fundo Monetário Internacional (FMI), fundo maldito que socorre os ricos e aumenta a miséria 
para os pobres por onde passa. 

Chega de ficar frente à TV valorizando noticiários mentirosos, que cumprem o papel de 
desinformar o povo para facilitar a aprovação dessa agenda negativa que quer acabar com os 
direitos dos trabalhadores e impedir o desenvolvimento do nosso País.

E os empresários do Setor 
Gráfico já começaram com 
a costumeira choradeira, 
talvez por conta de uma 
crise que eles mesmos 
ajudaram a criar ao longo 
dos anos.

O Presidente 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, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Estatuto Social da 
Entidade, especialmente o artigo 41, pelo presente 
Edital, convoca todos os associados quites com 
as obrigações estatutárias para participarem da 
eleição para os membros da Diretoria Plena, 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, que será 
realizada nos dias 28 e 29 de julho de 2015, no 
horário das 08h00 às 23h00 horas, nos seguintes 
locais onde serão instaladas as urnas fixas: Urna nº 
1, na sede do Sindicato localizada na Rua Adelina 
Salvatore Bassoli N° 33 Jardim das Américas São 
Bernardo do Campo; Urna nº 2, empresa Prol 
Editora Gráfica Av. Papaiz N° 581 Bairro Jardim 
das Nações Diadema SP; Urna nº 3, Empresa Valid 
Av. Doutor Rudge Ramos N°1561 São Bernardo 
do Campo SP; Urna N°04 Empresa Intergraf Rua 
André Rosa Coppini N° 90 São Bernardo do Campo 
SP. Haverá 04 urnas  itinerantes que coletarão os 
votos conforme roteiro definido pela Comissão 
Eleitoral que será oportunamente divulgado nos 
Quadros de Aviso da entidade. Não havendo 
quórum no primeiro escrutínio, o segundo será 
realizado nos dias 25 e 26 de agosto 2015 e não 
havendo quórum no segundo, o terceiro ocorrerá 
nos dias 28 e 29 de setembro do corrente ano. 
Sempre nos mesmos horários e locais da primeira 
votação. Em caso de empate, será realizada nova 
eleição no prazo de 30 dias, limitada com as duas 
chapas mais votadas. O aviso resumido deste 
edital estará afixado na sede do Sindicato no prazo 
estatutário. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias 
para registro de chapas, no período de 22 a 26 
de junho de 2015, nos termos do artigo 45 do 
Estatuto Social, e as inscrições serão realizada 
na secretaria do Sindicato, no horário das 09h00 
às 17h00, de segunda a sexta feira. A apuração 
do pleito terá início no dia 30 de julho 2015 às 10 
horas da manhã na sede do Sindicato.  
São Bernardo do Campo, 21 de junho de 2015. 
Isaías Karrara de Sousa e Silva – Presidente.

Essa história não é nova. Há mais ou menos quatro 
anos, um dos diretores do Sindicato foi à empresa 
fazer um acordo de hora obrigatório e, ao 
questionar os trabalhadores sobre o porquê 
estavam calados e não respondiam as perguntas, 
um único rapaz, que era CIPEIRO, resolveu falar e 
disse que se alguém manifestasse qualquer coisa 
de errado na empresa seria demitido. Os chefes e 
o gerente que estavam presentes imediatamente 
negaram e afirmaram que ali todos tinham 
liberdade para se expressar. Ao final da tarde, este 
cipeiro veio ao Sindicato com a notícia de que havia 
sido demitido porque havia falado na assembleia.

O Sindicato entrou em contato com a gerência da 
empresa, e obteve a seguinte resposta: o
trabalhador não tinha se adaptado ao equipamento 
de trabalho. Detalhe: o cipeiro estava há onze anos 
no mesmo equipamento.
Ao fim de toda essa confusão, o trabalhador 
preferiu sair da empresa com todos os seus 
direitos e indenizações pagas, sobrando só a 
indignação.

A história se repete
Agora novamente a Qualy Print está demitindo 
outro CIPEIRO, que trabalha na empresa há oito 
anos, por que ele é sindicalizado e o Sindicato está 

Recebemos denúncias de que a Qualy Print, que tem cerca de 50 trabalhadores, ameaça 
por no olho da rua quem se aproximar do Sindicato para falar das mazelas da empresa. 

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO 

DE   
 ELEIÇÕES 
SINDICAIS

tentando negociar com a Qualy a implantação do 
trabalho alternado aos sábados. 
Ao saber que os trabalhadores estavam se 
organizando para até mesmo pararem a produção 
para conquistar os sábados alternados, a empresa 
demitiu o cipeiro tentando desmobilizar a gráfica 
e mostrar autoridade. 
“Como a empresa não quer dar uma qualidade de 
vida melhor para os trabalhadores, está criando o 
maior problema para não aceitar a mudança”, conta 
o presidente do Sindicato, Isaías Karrara. “Mas 
desta vez será diferente, ninguém ficará impune”, 
afirmou.
O cipeiro já avisou: ou a empresa o reintegra ou 
o Sindicato irá até as últimas consequências para 
barrar essa arbitrariedade.
E é bom avisar também a todos os chefes de 
produção que destratar trabalhadores, ameaçá-los 
de demissão, dizer para procurarem emprego no 
Sindicato e coisa do tipo, é prática de ASSÉDIO 
MORAl. Ou seja, é uma prática criminosa que dá 
punição à empresa e indenização à vítima.
Então, fique de olho: se você for maltratado ou 
ameaçado, basta juntar algumas provas, trazer 
para o Sindicato e pronto. Vamos fazer esse chefe 
aprender a ter bons modos e tratar trabalhador 
com dignidade.


