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Acertando as contas com o Leão

Alguns empresários se fazem de 
desentendidos, mas a campanha do 
Sindicato pelo trabalho aos sábados 
alternados trata da qualidade de vida 
dos trabalhadores e de seus familiares.

Não propomos interrupção da produção, 
nem fim do trabalho aos sábados, 
propomos o remanejamento de horário de 
forma que haja trabalho, mas também haja 
descanso aos sábados. 
Com essa mudança, trabalhadores e 
empresas ganham. 

Proporcionando mais qualidade de vida ao 
trabalhador, a empresa ganha com maior 
desempenho e produção, pois contará 
com um trabalhador descansado e mais 
disposto para as tarefas do dia-a-dia. Terá 
trabalhadores com menos cansaço físico e 
mental, que produzem mais e melhor do 
que aqueles que já chegam cansados e 
preocupados para o exercício de suas 
funções. 

“Um empresário que não tenha visão e 
sensibilidade para essa questão é um 
empresário insensível de pouca vida útil nos 
negócios, fadado ao fracasso em curto 
tempo”, observa o presidente do Sindicato, 
Isaías Karrara.

Converse com os seus colegas de 
trabalho e chame a diretoria do 
Sindicato para um bate-papo. Vamos 
mobilizar o chão da fábrica e conquistar 
uma vida com mais qualidade, mais alegria 
e amorosidade para nós e para nossas 
famílias.
Veja as empresas que já aderiram aos 
sábados alterados: 
> Bartira Gráfica, > Gráfica Paim, 
> Paulusgraf, > Thomas Greg, > Itap Bemis e
> Prol Gráfica Editora. 
Vale lembrar que nestas empresas o 
trabalhador trabalha em três turnos fixos, 
exceto na Geográfica, que reveza a 
cada 30 dias.

É sempre bom recordar alguns momentos da nossa 
história para mostrar a quem está chegando como foi 
que tudo aconteceu e como chegamos até aqui.

Em 1984, um grupo de trabalhadores gráficos no ABC se 
reuniu para debater as mazelas dos empresários gráficos da 
região.  Foi uma reunião organizada pela CUT e pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, 
realizada na sede do Sindicato dos Trabalhadores da 
Construção Civil de São Bernardo do Campo. O resultado 
foi a criação de uma Associação dos Trabalhadores Gráficos 
do ABC, já que na época era proibido pela ditadura militar a 
criação de sindicatos.

Em 1988, logo após a promulgação da Constituição, a 
Associação realizou, em 07 de outubro, na sede do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, uma assembleia 
para a transformação da entidade em Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, Jornais e Revistas do 
ABC. 

Sindicato completará 
27 anoS em outubro!

em 2015 tem eleição no Sindicato 
Este ano haverá o processo eleitoral de renovação de Mandato da Diretoria. Todo 
associado precisa participar desse processo, seja como candidato a um cargo de 
representação na empresa ou votando para eleger os representantes da entidade.
Há várias maneiras de se engajar no processo. Informe-se junto à diretoria ou venha ao 
Sindicato falar com o Secretário Geral Francisco Carlos ou com o Presidente 
Isaías Karrara.
Participe! Conheça melhor o seu Sindicato, as suas conquistas e seus direitos. 

uma história 
de lutas e 
conquistas

“Criado o Sindicato, veio a parte mais dolorosa”, conta o 
presidente Isaías Karrara ao falar sobre o trabalho de 
consolidação e reconhecimento do Sindicato pelos patrões 
e pela Federação Estadual dos Gráficos.

“Até hoje a Federação nos vê com certo desconforto, por duas 
razões: primeiro porque tomamos a base de arrecadação e 
passamos a representar de fato os trabalhadores, o que trouxe 
um incômodo danado para os patrões que estavam mal 
acostumados com as benesses que tinham; e, segundo, porque 
nós da CUT chegávamos com muita vontade de botar ordem no 
barraco, fazer as coisas mudarem”, comenta Karrara.

Foi com o trabalho e a luta de muitos companheiros, que 
chegaram até a perder o emprego, que o Sindicato 
conquistou o reconhecimento e o respeito, contando, 
inclusive, com o apoio dos sindicatos cutistas da região. 
“Sempre seremos gratos aos Metalúrgicos de São Bernardo e 
Diadema, aos Metalúrgicos de Santo André, Rodoviários do ABC, 
Químicos do ABC. A ajuda financeira e política desses parceiros 
foi decisiva para a formação e consolidação do nosso Sindicato”, 
destaca. 

Nestes quase 27 anos, o lema do Sindicato é 
LUTAR SEMPRE É NOSSO PAPEL. Venha participar dessa 
luta, não importa se homem ou mulher, da administração 
ou produção, de uma empresa grande, média ou pequena, o 
importante é sua disposição de somar. 

Se estivermos todos unidos, certamente chegaremos mais 
rápido aos nossos objetivos!

Você que é sócio, faça sua declaração de imposto de renda no Sindicato

Já está disponível na sede do Sindicato o serviço de preenchimento da declaração do Imposto de 
Renda 2015. Essa é uma prestação de serviço gratuita a todos os nossos associados. 

O atendimento será até o dia 28/04/2015, no horário das 8h30 às 13h e das 14h às 17h. 
Mas atenção, não deixe para preencher sua declaração em cima da hora para evitar o 
congestionamento nos canais da internet.

Em caso de dúvida sobre o atendimento e documentação necessária, ligue para o Sindicato no
tel. 4125-8322 e informe-se.



PARECE 
BRINCADEIRA 

MAS É VERDADE!

EditOriAL

PROL GRÁFICA: 
uMA EMPRESA
INCONFIÁVEL!

isaias Karrara de Sousa Silva 
Presidente do STIGABC

bAncO dE hOrAS

Segundo os jornais da TV aberta e Rádios, o PT, Lula e Dilma são os pais 
da corrupção e o restante dos políticos e empresários são as vítimas desta 
maldição. Ora, o povo não é bobo e não se deixa mais se enganar com 
noticiários falsos ou requentados para nos confundir.

Há erros sim, não podemos e nem devemos negar, mais não é só de uma 
pessoa ou de uma instituição como têm mostrado os noticiários. 
Bem antes de Cabral chegar ao Brasil já existia a corrupção por parte dos 
gananciosos pelo poder e dinheiro a qualquer custo. 

Jogar a culpa no PT, na Dilma no Lula pela corrupção sem olhar para os 
quatro cantos do país é cometer o maior erro da nossa história, e deixar 
de reconhecer que nunca se deu tanto poder e autonomia para a Policia 
Federal atuar e prender tanta gente grande como está acontecendo agora.

Não tenha dúvida que se o Governo da Presidente Dilma estivesse 
envolvido em coisas erradas, nós, petistas, cutistas e sindicalistas já 
estaríamos nas ruas para denunciá-la e pedir a renúncia, como fizemos no 
Governo Collor em 1990. Acontece que hoje os grandões que sempre 
sonegaram impostos, que sempre se beneficiaram com falcatruas, estão 
enrolados e a qualquer hora podem ir parar atrás das grades, então só tem 
uma saída, jogar a opinião pública contra Lula e Dilma, pedir a saída deles 
do governo para tentarem retomar os velhos ninhos de antes.

Os noticiários só falam de uma parte e os verdadeiros corruptos estão 
encobertos! O melhor é sermos cautelosos. Fique atento, não se deixe 
enganar com noticiários, faça uma leitura crítica antes de ficar repetindo 
coisas só porque viu na televisão.  

Ninguém melhor do que você e sua consciência para fazer uma boa análise 
do que está acontecendo hoje no seu país.

Somos todos contra a 
corrupção,

mas não somos idiotas

Todos nós estamos de acordo com uma coisa: queremos o fim da 
corrupção e um país mais justo, igualitário e melhor para todos. 
Mas também devíamos estar convictos de outra coisa:  a chamada 
grande imprensa está entre as instituições mais corruptas do Brasil. 
Ela sonega, ela cega, ela chantageia, ela corrompe, ela intriga, ela 
difama, ela calunia, ela Julga, ela condena, ela assassina, ela destrói 
sonhos, desejos e sempre fica impune.

Bastou entrar o ano e alguns poucos problemas 
de mercado surgirem para alguns empresários 
retomarem velhas práticas bem conhecidas 
pelos trabalhadores gráficos: 

> Banco de Horas para não pagar hora extra; 
> Mudança da razão social da empresa para 
burlar o fisco; 
> Pagamento de salário fora da folha (registram 
com o piso salarial e pagam um valor maior por 
fora); 
> Pagar a demissão em dinheiro com a condição 
da multa ser devolvida e o empregado volte a 
trabalhar sem registro enquanto recebe o seguro 
desemprego; 
> Não recolher o FGTS, INSS e outros impostos; 
> Mandar o trabalhador demitido buscar seus 
direitos na Justiça do Trabalho para parcelar as 
verbas rescisórias.

Sindicato não concorda com parcelamento da 
PLR e empresa volta a mentir e pressionar os 
trabalhadores

Em 2014, quando a empresa estava atrasando o 
pagamento de salário; demitia; não pagava férias 
vencidas e não recolhia o FGTS (até hoje sem 
depósito), o Sindicato foi pra cima e os 
trabalhadores entenderam o recado. Foram dois 
dias de greve e a campanha “Se demitir paga, se 
não pagou, parou”. O resultado foi um acordo 
prevendo o pagamento dos salários em dia e 
pagamento das férias. 
Mas bastou os trabalhadores descuidarem um 
pouco da mobilização que a empresa já volta com 
as práticas anteriores, desta vez o alvo é a PLR, 
cuja primeira parcela era para ser paga no dia 
10/03. 
A empresa propôs ao Sindicato que fizesse um 
carne para pagamento em quatro parcelas da PLR. 
Como o Sindicato não aceitou, a empresa reuniu 

Recentemente, uma pesquisa feita por uma 
universidade australiana com 200 mil 
fumantes confirmou que a cada três fumantes 
no mundo, dois morrem com doenças 
relacionadas ao cigarro, e outros morrem por 
serem fumantes passivos. 

Você já pensou quanto mal faz o cigarro que você 
fuma em casa, no carro, no bar, no restaurante, 
escondido no banheiro ou mesmo na rua? 
Já pensou na saúde dos seus filhos, de toda a sua 
família, que são os chamados fumantes passivos?
Respire fundo e tome uma atitude ainda hoje: pare 
de fumar. Pare de gastar dinheiro e energia com 
o que está fazendo mal a sua saúde e à saúde dos 
seus entes queridos.

Não consegue parar?  Consegue sim, pense 
positivo, tenha fé e força de vontade. As coisas que 
nos prejudicam e nos causam sofrimento, 
devemos abandoná-las imediatamente. Seja o 
cigarro ou outras drogas. 

respeite a vida! 
A sua e a das pessoas que você ama.

Há ainda a dispensa sempre alegando uma justa 
causa e a concorrência desleal e predatória, com 
preços que nem na China se consegue, 
prejudicando os empresários que honram seus 
compromissos sociais e com os empregados. 

O pior é que tem trabalhador que embarca neste 
navio furado e ainda fica falando besteira sobre 
a corrupção na Petrobras como se a prática de 
seu patrão com a participação dele próprio fosse 
diferente do que condena na Petrobras. 

Antes mesmo de falar algo a respeito dos outros, 
veja o que você fez ou está fazendo.

Mas o Sindicato está de olho e não permitirá 
nenhum retrocesso, seja nos direitos, seja na 
sociedade.

os trabalhadores no auditório e os obrigou a 
assinar um documento dizendo que era para 
parcelar o pagamento da PLR e que o Sindicato 
já tinha concordado. A Prol teve a cara de pau de 
excluir dessas reuniões o diretor do Sindicato 
que trabalha na empresa. 

“Nós vamos denunciar a Prol no Ministério Público 
do Trabalho e vamos cobrar o cumprimento de nossa 
Convenção Coletiva, custe o que custar e doa a quem 
doer”, avisa a diretoria do Sindicato.

Os trabalhadores devem ficar atentos e unidos 
contra qualquer tentativa da empresa enganá-los 
para não cumprir suas obrigações. 

Foi a mobilização dos trabalhadores junto ao 
Sindicato que conseguiu reverter o desrespeito 
com os direitos e será essa mesma mobilização 
que não permitirá que a empresa volte a atrasar 
salários, férias e retome o Banco de Horas para 
não pagar hora-extra.

PLr

Vício MALDITO

de 2 semanas em diante: 
Mais facilidade em caminhar, a circulação melhora ainda 
mais, tosse, congestão nasal, fadiga e falta de ar diminuem. 
A voz se torna mais clara.
 
 
Após 1 ano: 
O risco de doença cardíaca cai pela metade.
 
 
Após 5 anos em diante: 
O risco de ter câncer de pulmão cai pela metade, 
o risco de câncer na boca, no esôfago, dentre outros, 
também diminui. O risco de se ter derrame é igual ao de 
uma outra pessoa não-fumante. O risco de úlcera diminui.
 
Após 15 anos: 
O risco de sofrer infarto será igual ao de uma pessoa que 
nunca fumou. Outras doenças também chegam a esse 
patamar. Você está recuperado da esmagadora maioria de 
males que o cigarro pode te trazer. 

Você sabia que ao parar de fumar...

 cigarro MATA!

nos primeiros 20 minutos: 
A pressão sanguínea diminui, a temperatura dos pés e das 
mãos aumenta, as batidas cardíacas voltam ao normal e a 
pulsação cai. 
 
8 horas depois do último cigarro: 
O nível de oxigênio no sangue, pode chegar aos níveis de 
uma pessoa não-fumante e o nível de monóxido de 
carbono cai ao normal. 
 
Após 24 horas: 
Os pulmões já conseguem eliminar o muco e os resíduos 
da fumaça. O risco de se ter um infarto ou ataque 
cardíaco diminui. 
 
Após 48 horas: 
Melhora o olfato e o paladar. O corpo já não possui 
nicotina e a transpiração deixa de cheirar a tabaco. 

Em 72 horas: 
Os brônquios começam a relaxar e a respiração e a 
circulação melhoram.  
 

Agora que você já tomou conhecimento e consciência de tudo isso, só lhe resta tomar uma atitude para se livrar desta maldição.    
Boa sorte e que você consiga vencer esse desafio!


