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Em breve a parceria entre o Sindicato e o 
SENAI oferecerá uma grade de cursos para os 
trabalhadores gráficos. Aproveite!
Pensando no futuro de nossa categoria e na 
possibilidade de criar condições para os 
trabalhadores se qualificarem, a Diretoria do 
Sindicato reuniu-se com a Diretoria do SENAI das 
Artes Gráficas para traçar estratégias e formar uma 
grade de cursos em todos os níveis para os 
trabalhadores gráficos.
“Não será muito fácil porque estamos numa fragilidade 
financeira grande e esses cursos envolvem bastante 
investimento. Mas, por outro lado, a qualificação é 
necessária para a subsistência da categoria, então vale 
a pena qualquer sacrifício”, pondera o presidente do 
Sindicato Isaías Karrara. 
Aguarde. Tão logo o desenvolvimento da grade for 
encerrado, o Sindicato divulgará os cursos 
e horários. 

 

A assembleia aprovou e a pauta da 
Campanha Salarial 2015 já está nas 
mãos dos empresários. Cabe aos 
trabalhadores agora fazerem a 
diferença, não baixando a cabeça e 
ficar só na cobrança dos Diretores 
do Sindicato. Essa é uma briga de 
todos nós.

Os empresários Gráficos do ABC já 
começaram a dar sinais de que vão 
endurecer nas negociações deste 
ano mais do que em anos anteriores. 
Estão jogando pesado e prova disso 
é que algumas empresas que nunca 
atrasaram pagamento estão fazendo 
isso para dizer que estão em 
dificuldades e justificar o NÃO na 
mesa de negociação.  

Para ele, é em momentos como o 
que estamos passando que o ideal 
é fortalecer o poder de compra dos 
trabalhadores, aumentando assim 
o consumo e fazendo girar a 
economia.
“Mais dinheiro circulando no 
mercado é que vai aumentar os lucros 
dos investidores. Ficar com essa 
visãozinha medíocre de atrasar 
pagamentos para deixar os 
trabalhadores preocupados e dificultar 
nas negociações, não vai levar ninguém 
a lugar algum”, reforça Karrara. 

Precisamos dar uma resposta à 
altura. 
“Não podemos fingir que não 
estamos vivendo uma crise 
econômica e política no país. Essa 
crise econômica não é só no Brasil, é 
no mundo todo pois estamos vivendo 
em um sistema globalizado. O que não 
podemos é concordar com alguns 
empresários de visão atrasada que 
querem tirar proveito dessa situação 
para se dar bem”, alerta o presidente 
do Sindicato, Isaías Karrara. 

Barcos luxuosos, carrões importados, 
vinhos caríssimos, altos banquetes... 
Ora, quem está em crise não esbanja 
assim... E achar que isso não chega ao 
conhecimento dos trabalhadores é 
muita ingenuidade. 

A diretoria do Sindicato adverte: 
“Não façam os trabalhadores de idiotas! 
Estamos nos organizando e preparando 
a luta em cada local de trabalho.  
Dois dias de silêncio das máquinas 
certamente farão os empresários 
desistirem de retirar direitos e negarem 
um reajuste salarial justo e digno para o 
trabalhador”.

Lembre-se: lutar sempre é nosso 
papel, e quem luta, conquista!

FICHA 
DE CADASTRO

Preencha e entregue 
a um diretor do 
Sindicato, ou 

diretamente na Sede 
da entidade.

 Nome do trabalhador(a) gráfico:

 Empresa na qual trabalha:

 É sócio(a) do Sindicato? 
 (    ) SIM 
 (    ) NÃO 

 Nome do cônjuge (esposo, esposa, namorado ou namorada):

 Nome dos Filhos:                                                                                                                                       Idade:

Essa você não pode perder:
garanta o seu convite!

No segundo domingo de novembro, dia 8, o 
Sindicato realizará uma grande festa, no 
Restaurante Florestal, em São Bernardo, para 
marcar a posse da diretoria eleita.

Antes da festa, haverá uma breve análise da 
conjuntura e os desafios da próxima gestão.
É um evento aberto a toda categoria, mas há a 
necessidade de um cadastro simples para 
controle dos participantes. 
Para segurança de todos, serão distribuídos 
convites personalizados e individual. 

As crianças de 5 a 10 anos terão convites 
especiais. Acima dessa idade, o convite será 
normal e todos poderão participar desde que 
estejam cadastrados junto ao Sindicato. Isso se 
faz necessário para oferecer a você e sua 
família muita tranquilidade nesse dia de festa. 

Atenção: não será permitida a entrada 
sem o convite.

Como fazer para participar:
Preencha a ficha abaixo e entregue ao Diretor do 
Sindicato na empresa em que você trabalha. Se 
não houver Diretor do Sindicato no local, 
entregue a ficha preenchida na sede da nossa 
entidade e no ato da entrega será informado 

como e quando receberá os convites 
solicitados.
Este evento é exclusivo para trabalhadoras e 
trabalhadores gráficos do ABC e seus 
familiares (esposos, esposas, filhos e filhas; 
namorada ou namorado no caso de solteiros, 
viúvos ou separados). 
As vagas são limitadas e o prazo para o 
preenchimento e entrega do cadastro será 
até o dia 9 de outubro de 2015.
As vagas serão preenchidas por ordem de 
chegada da ficha de cadastro. Faça já a sua para 
não ficar fora dessa. 
Esperamos contar com a sua presença e de 
seus familiares neste evento!

Qualificação Profissional: Vêm aí muitas novidades



EdItORIAl

Isaías Karrara de Sousa Silva 
Presidente do STIGABC

Quem planta colhe, esse é um velho ditado, mas muito atual e presente em nossas vidas. Levar 
vantagem, ser mais esperto, ser imediatista e oportunista são vistas como virtudes por uma 
cultura errada que precisa ser revista imediatamente.

É muito comum ver pessoas falando mal umas das outras, acusando umas às outras de
corruptas, de ladrões, em especial para atacar políticos, sindicalistas, empresários etc. Mas 
você, que tem esse hábito, já parou para pensar se também não se encaixa no que você vem 
taxando os outros? Que tal uma boa dose de reflexão antes mesmo de julgar outras 
pessoas? Será que não está na hora de pararmos de fazer cobranças aos outros daquilo que 
não fazemos? Ou ficar julgando os outros pelas nossas próprias atitudes?

É com esse questionamento que eu peço a sua atenção. Tem muito trabalhador que reclama 
barbaridade do Sindicato e dos diretores, fala coisas absurdas a nosso respeito, mas faz coisas 
que até Deus duvida.  Falam muito de honestidade, seriedade, responsabilidade, mas quebram 
acordos feitos para beneficiá-los e prejudicam os seus companheiros na empresa; isso é 
honesto? Essa é a sua lealdade para com os outros?

Por exemplo: tem muita empresa que por insistência do nosso sindicato acabou aceitando 
fazer redução da jornada e do intervalo de refeição para mudar o horário de trabalho e 
propiciar um descanso prolongado no final de semana aos trabalhadores com a jornada de 
sábados alternados. Foi uma briga com muitas empresas para conquistar isso, mas alguns 
espertalhões oportunistas, querendo levar vantagem a qualquer custo, ao sair da empresa, 
mesmo tendo concordado com o acordo que os beneficiou, correm atrás de advogados para 
entrar com ação na Justiça do Trabalho alegando que não tinha uma hora para as refeições. 
Tal atitude quebra o acordo, sem se importar com os colegas que estão na empresa e que 
serão prejudicados com o retorno da antiga jornada.  Essa atitude é honesta? Um 
comportamento desses não é de um corrupto? Ser oportunista a ponto de prejudicar seus 
colegas no trabalho, em nome de uma vantagem imediatista, é diferente daquilo que você 
questiona e condena nos outros?

Não reclamamos de quem nos trazem críticas construtivas, muito pelo contrário; as críticas 
construtivas só nos fazem bem. Questionamos sim é o comportamento de uns poucos 
trabalhadores que têm o hábito de ficar taxando o Sindicato e os sindicalistas de corruptos e 
ladrões, mas que, na verdade, têm comportamentos que nós do Sindicato não temos e nem 
queremos ter. Imagine se esses Indivíduos, com esse comportamento, estivessem à frente do 
nosso Sindicato, que estrago eles não fariam com as conquistas da categoria!

Então, antes de ficar fazendo coro com essa gente, analise primeiro do que eles são capazes. 
Quem vê cara não vê coração. Quem anda pela cabeça dos outros é piolho.

Faça você sua própria análise para não ser injusto nem com você mesmo e nem com os 
outros. Afinal: galinha que acompanha morcego dorme de cabeça pra baixo.

A cada período essa empresa muda de 
nome e de CNPJ, mas não consegue 
mudar a forma de tratar os 
trabalhadores e seus representantes 
sindicais

O Sindicato já fez várias denúncias sobre o 
comportamento da atual BEMIS, mas 
infelizmente parece que será difícil 
conseguir alguma mudança. As denúncias que 
chegam à diretoria são absurdas. 
Trabalhadores contam que o ambiente de 
trabalho mais parece com um campo de 
concentração e tortura, no qual a agressão 
moral e psicológica são coisas rotineiras. 
De acordo com os relatos, a pressão e o 
desrespeito dos chefes por produção chegam 
a ser desumanos: são advertências, 
suspenções, ameaças de demissão o tempo 
todo.

trabalho aos sábados, domingos e 
feriados

Se isso não bastasse, a empresa está 
pressionando o Sindicato para fazer um 

acordo de jornada de trabalho aos 
domingos e feriados, com folga de apenas um 
domingo por mês. Dessa forma, a 
empresa tenta acabar com a conquista 
que os trabalhadores tiveram depois de 
muita briga, que é o trabalho em sábados 
alternados.

Para a diretoria, essa multinacional tem 
comportamento de empresa de fundo de 
quintal: repressora, mesquinha e vingativa. 
Como não aceita a mudança no horário 
conquistada com paralisação, busca 
amedrontar os trabalhadores.  

Diz que demitiu todos os trabalhadores mais 
antigos por causa dessa paralisação por 
sábados alternados, quando, na 
verdade, ela os dispensou para reduzir 
custos, já que esses tinham salários mais altos 
devido ao tempo de serviço. 

Com essa metodologia, a empresa 
contratou novos trabalhadores ganhando 
menos, mas fazendo serviços iguais aos 

Quem já é sócio concorre 
e quem ficar sócio concorre também.

O Sindicato está preparando uma grande 
campanha de Sindicalização dos Gráficos do 
ABC na qual todos vão poder participar e 
concorrer mensalmente a vários prêmios 
pela Loteria Federal.
Funciona assim: toda última extração da 
Loteria Federal de cada mês, se o número 
da sua matrícula de associado coincidir com 
um dos cinco números dos sorteios, você 
recebe um prêmio (veja no quadro ao lado). 
Por exemplo: Se o primeiro número do 
sorteio da Loteria Federal for 13.598, e 
esse número for o da sua matrícula de 
sócio do Sindicato você ganha uma TV Led. 
Se for o segundo número do sorteio, você 
ganha uma geladeira e assim por diante. Os 
números que valem é do 1° ao 5° da última 
extração da Loteria Federal do mês. Aí é 
só conferir os números sorteados com o 
número da sua matrícula.

- Quem sindicalizar mais sócios 
também ganha!
A nova Campanha de Sindicalização 
também premiará os que contribuírem para 
fortalecer nosso Sindicato trazendo mais 
sócios.
O trabalhador que fizer mais 5 novos 
associados receberá dois cupons extras 
para concorrer ao final da campanha, em 
abril de 2016, além dos prêmios normais, a 
duas Motos Honda e uma viagem para uma 
família de quatro integrantes. Quanto mais 
sócios você fizer, mais chances terá!

- Sindicato forte se faz com 
sindicalização e participação
Nenhuma instituição pode viver sem a 
participação ativa dos seus representados. 
Infelizmente a maioria das pessoas hoje em 
dia só sabe reclamar e não quer se dedicar e 
contribuir para melhorar aquilo que acha que 
não está bom. 
Pensando um pouco nesta situação, o Sindicato 
decidiu realizar esta nova campanha de 
sindicalização. Com ela, esperamos dar um 
grande incentivo para o trabalhador participar 
e nos ajudar a melhorar a vida das pessoas e 
de nossa entidade sindical. 
Somos muitos humildes em dizer: estamos 
precisando da sua efetiva ajuda para melhor lhe 
representar. 
Junte-se a nós e vamos todos juntos fortalecer 
nosso Sindicato e garantir um futuro melhor 
para todos. 

profissionais que recebiam melhores 
salários. 

Proposta imoral
Também alega que por causa da greve não 
promove mais ninguém e exige mais 
produção. Com o medo tomando conta 
do lugar, os trabalhadores estão recuados, 
daí a empresa tenta chantagear o Sindicato 
para fazer esse acordo imoral de jornada de 
trabalho.

Só que Sindicato não presta esse tipo de 
serviço a quem quer que seja... e nem 
cedemos à chantagem alguma. 
Nós vamos é organizar os trabalhadores para 
não aceitarem esse tipo de pressão e, se 
necessário, vamos paralisar novamente a 
empresa e mostrar que aqui no ABC os 
trabalhadores precisam ser respeitados. 
O Sindicato está sempre aberto ao diálogo, 
as negociações e ao debate. Mas chantagem, 
nós não aceitamos.    
       

Confira os prêmios:
1° tV lEd 40’’
2° Geladeira duplex 400 litros
3° Máquina de lavar Roupa
4° Note book 4GB- Hd 500
5° Uma Bicicleta Back de 21 Marchas

Ao final da Campanha, em abril /2016:

- duas Motos Honda 150 cilindradas
- Um pacote de viagem com hospedagem paga 
   para uma família de quatro pessoas, para qualquer    
   lugar do nordeste brasileiro.

ITAP BEMIS – DIXIE TOGA OU BEMIS: 

O recado desta edição 
vai para os empresários 
e trabalhadores que
são oportunistas, 
imediatistas e só 
querem levar vantagem 
a qualquer custo, sem se 
importarem com os 
efeitos das suas atitudes.

Querer levar vantagem, ser o esperto, 
imediatista, oportunista... 

muitas vezes isso só nos atrapalha!

A LEI DA VANTAGEM A 
QUALQUER CUSTO!

                         Quem participa: 
todos os sócios ativos e os que vierem a se associar


