
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE PERNAMBUCO

Ano X - Janeiro / Fevereiro / Março de 2012 - 78 anos

Família gráfica comemora 
7 de fevereiro com 
valorização ao sócio Oportunidade de 

elevação de grau 
de escolaridade

ELAS conquistam 
espaço e lutam por 

seus direitos

Gráficos da Renda 
ganham R$ 186 mil 

em ação judicial

Pág 2

Pág 6

Pág 4 e 5

Pág 8

Começa o primeiro turno do Campeonato de Futebol 
dos Trabalhadores Gráficos de Pernambuco  Pág 3

A convenção coletiva dos gráficos virou livro e começa 
a ser distribuída aos trabalhadores da categoria  Pág 7

FUTEBOL

CONVENÇÃO



EXPEDIENTE

EDITORIAL

Rua do Veiga, 201, Santo Amaro - Recife/PE 
Fone: (81) 3222.5390 
Fax: 3221.3099
E-mail: sindgraf-pe@hotmail.com 
Site: www.sindgraf-pe.org.br

A tentativa de inti-
midação dos gráficos 
do Diário de Pernam-
buco por parte da 

empresa, através da recente demissão 
de funcionário com 23 anos no jornal 
e integrante da Cipa, que participou da 
greve do ano passado, será respondi-
da com toda unidade e solidariedade 
dos gráficos. A ação da empresa, que 
tem clara conotação de atitude an-
tissindical, é vista pelo Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Gráficas 
de Pernambuco como uma tentativa 
de imposição econômica sobre os seus 
funcionários. Entretanto, a estratégia 
de desestabilizar a organização dos 
trabalhadores será respondida com a 
unidade e força da categoria a nível lo-
cal, bem como na esfera nacional.  

Neste sentido, contra a respectiva 
política antissindical do impresso per-

Os trabalhadores gráficos pernambu-
canos que desejam completar o ensino 
fundamental e ou médio terão uma grande 
oportunidade neste momento de desen-
volvimento econômico do Estado. O traba-
lhador poderá estudar na sede do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas 
de Pernambuco (Sindgraf-PE). Isso só é pos-
sível porque o sindicato firmou uma parce-
ria com o SESI para garantir a elevação da 
escolaridade dos companheiros. As ins-
crições são gratuitas e já estão abertas na 
secretaria do sindicato. Elas são exclusivas 
ao gráfico associado da entidade de classe. 
As vagas são limitadas e estão abertas até 
completar as turmas.  

Segundo o presidente do Sindgraf-PE, 
Iraquitan da Silva, é a oportunidade do 
gráfico se qualificar além da questão téc-
nica. “O progresso na empresa também 
está diretamente associada à questão 
escolar”, diz, relatando que o profissional 
pode deixar de crescer internamente por 

Diário subestima força dos gráficos

Sindgraf-PE facilita elevação de nível escolar 
do trabalhador gráfico

causa da falta desse atributo no currículo. 
Portanto, quem ainda não tem o ensino 
fundamental, ou médio, poderá estudar 
no sindicato, com professores do Sesi. A 
formação é reconhecida pelo Ministério 
de Educação, ou seja, tem a mesma vali-
dade de uma escola convencional. 

Iraquitan relembra que desde o ano 
passado, o Sindicato vem destacando a 
conjuntura de crescimento econômica 
do estado, logo, as exigências para a in-
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serção no mercado de trabalho, dentre 
eles, o critério educacional. Dessa forma, 
a absorção pelo mercado, bem como os 
melhores salários e funções, estarão atre-
ladas aos mais qualificados, tanto tecni-
camente, como na formação educacio-
nal. Somado a isso, o avanço tecnológico 
é outro indicador que demanda a eleva-
ção ainda maior do grau de escolarida-
de, portanto, é preciso ‘correr’ atrás dela. 
Assim sendo, o sindicado está potenciali-
zando esta oportunidade.

 Os interessados devem ir ao sindica-
to, munidos de documentação com foto e 
comprovante escolar, informando até que 
série estudou, dentre outros documentos. 
O Sindicato fica na rua do Veiga, 201, Santo 
Amaro, Recife. Dúvidas podem ser tiradas 
também por telefone, 3222.5390, ou ainda 
na ferramenta (contato) do site da catego-
ria (www.sindgraf-pe.org.br). A ferramenta 
fica na parte de cima da página eletrônica, 
no lado direito da tela.

nambucano, a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Gráficos (Conatig) informa 
que apoiará todas as ações tomadas pelo 
Sindigraf-PE no sentido de buscar garantir 
o direito do companheiro, inclusive, uma 
nova paralisação do jornal não está des-
cartada. Mesmo com a greve reconhecida 
pelo Tribunal do Trabalho, que proibiu re-
presália aos trabalhadores que participa-
ram do movimento paredista de 2011, o 
DP demitiu o companheiro. Sendo assim, 
se a política antissindical não for reavalia-
da, o jornal vai parar novamente.

Foi feito um pacto com os trabalha-
dores grevistas do ano passado, se algum 
companheiro fosse prejudicado como re-
presália ao movimento, os braços seriam 
cruzados novamente. Portanto, não será 
aceita essa imposição antissindical do 
jornal, fazendo pressão psicológica na ca-
beça dos companheiros que com justiça, 
reivindicaram melhores condições de sa-

lários e trabalho em 2011, garantindo 
um dos maiores reajustes salariais dos 
últimos anos. A Diretoria da Conatig 
está totalmente solidária aos compa-
nheiros gráficos do DP, e rejeita qual-
quer atitude antissindical que venha 
em prejuízo dos trabalhadores. 

A confederação ratifica que os grá-
ficos são a parte mais importante do 
processo produtivo, e como tal é dig-
no do respectivo respeito da empresa. 
A solidariedade também é a base dos 
gráficos dos jornais. Portanto, nem o 
companheiro demitido, nem os de-
mais trabalhadores estão sozinhos. 
Dessa forma, além dos trabalhadores 
do Diário, os companheiros do Jornal 
do Commercio também serão cha-
mados para essa nova batalha contra 
a pressão do capital. Unidos somos 
ainda mais fortes e imbatíveis. “Vamos 
amigo luta!”
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O Campeonato de Futebol dos Traba-
lhadores Gráficos de Pernambuco come-
çou no dia 18 de março. O primeiro turno 
vai até o mês de junho. O evento esportivo, 
que tem sido uma opção de diversão da 
família gráfica nos finais de semana, está 
sendo realizado no Clube Internacional do 
Recife. Trabalhadores de aproximadamente 
18 empresas estão participando dos jogos, 
entretanto, integrado em oito times regu-
larmente inscritos. Todos os jogadores são 
associados do Sindicato dos Trabalhado-
res nas Indústrias Gráficas de Pernambuco 
(Sindgraf-PE). A entidade de classe é res-
ponsável pela organização do evento. 

Os times inscritos representam ofi-
cialmente os trabalhadores do Diário de 
Pernambuco, Centauro, Composer, Cepe, 
Cromotela, BSM, FacForm e Bureu de Ima-
gens. Segundo o regulamente da compe-
tição, assinado por todos representantes 
das equipes, dois jogos serão realizados a 
cada semana, sempre nas manhãs dos do-
mingos a partir das 9h.  O campeonato está 
sendo disputado em dois turnos com siste-
ma de pontos corridos. Será o campeão do 
1º turno a equipe que obter maior número 
de pontos. No caso de haver mais de uma 
equipe com o mesmo número de pontos, 
será disputada uma partida extra.  

O segundo turno seguirá o mesmo 
modelo do 1º turno. Entretanto, caso a 
equipe vencedora do 1º turno ganhe tam-
bém o 2º, ela será campeã da competição. 
Já em caso de empate em pontos ganhos 
entre dois ou mais clubes ao final da com-
petição, o desempate, para efeito de clas-

Campeonato de Futebol dos Trabalhadores 
Gráficos de Pernambuco – 2012

sificação, será efetuado observando-se os 
seguintes critérios: (1º) maior número de 
vitórias, (2º) maior saldo de gols, (3º) maior 
número de gols pró, (4º) confronto direto 
(quando o empate ocorrer apenas entre 
dois clubes), (5º) menor número de car-
tões recebidos e (6º) jogo extra. 

No entanto, vale destacar que se per-
manecendo o empate no “jogo de 50 mi-
nutos” dos confrontos diretos, conforme 
o quarto critério acima mencionado, o 
desempate se dará pelo maior número de 
gols assinalados. Também vale esclarecer 
que para a aplicação do quinto critério (me-
nor número de cartões recebidos) deverá 
ser considerado, inicialmente, o total de 
cartões vermelhos recebidos pelo clube na 
competição e, permanecendo o empate, o 
total de cartões amarelos. 

Teoricamente, o time favorito da com-
petição é a equipe formada por trabalha-
dores da Centauro, uma vez que venceram 
o torneio de abertura do campeonato, 
realizado nas festividades do Dia do Grá-
fico. Também se destacaram por possuir 
o artilheiro e o goleiro menos vazado do 
torneio. “Entretanto, o jogo só é vencido 
dentro do campo”, comenta o presidente 
do Sindgraf-PE, Iraquitan da Silva, lem-
brando que esta é outra competição. O di-
rigente ressalta que a disputa não significa 
rivalidade, pois o campeonato é voltado 
exclusivamente para o lazer da categoria, 
familiares e amigos. No jogo final do cam-
peonato, além dos títulos e entrega das 
premiações, o sindicato promoverá uma 
grande confraternização para todos joga-
dores participantes do campeonato.

18 de março de 2012
CROMOTELA ____X____ DIÁRIO DE PE 

CENTAURO ____X____ FAC FORM   

25 de março de 2012
CEPE ____X____ BSM

COMPOSER ____X____ BUREAU  

01 de abril de 2012
COMPOSER ____X____ FAC FORM

BUREAU ____X____ CENTAURO   

08 de abril de 2012
BSM ____X____ DIARIO DE PE
CEPE ____X____ CROMOTELA  

9h
10h

9h
10h

9h
10h

9h
10h

9h
10h

9h
10h

9h
10h

9h
10h

9h
10h

9h
10h

9h
10h

9h
10h

9h
10h

TABELA DO CAMPEONATO
15 de abril de 2012

BUREAU ____X____ FAC FORM
COMPOSER ____X____ CENTAURO 

22 de abril de 2012
CEPE ___X____ CENTAURO

DIÁRIO DE PE ____X____ FAC FORM

06 de maio de 2012
CROMOTELA ____X___ FAC FORM

CEPE ____X___ DIÁRIO DE PE

13 de maio de 2012
COMPOSER ___X___ CEPE

BUREAU ___X___ CROMOTELA

20 de maio de 2012
CENTAURO ___X___ DIÁRIO DE PE

FAC FORM ___X___ BSM

27 de maio de 2012
BSM ____ X___ CROMOTELA

FAC FORM____X___ CEPE

03 de junho de 2012
COMPOSER ___X___ DIÁRIO DE PE

BSM ___X____CENTAURO 

10 de junho de 2012
BSM ___X___ COMPOSER

CEPE ___X___ BUREAU

17 de junho de 2012
BUREAU ___X___ DIÁRIO DE PE

COMPOSER ___X___ CROMOTELA

Time formado por gráficos da Centauro na abertura do Campeonato de Futebol da Categoria  
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Família gráfica comemora 7 de fevereiro 
com valorização ao sócio do Sindicato

A festividade do Dia Nacional dos Gráfi-
cos no Estado, que anualmente é realizada 
para destacar o legado combativo da cate-
goria, evidenciou este ano, o associado do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Gráficas de Pernambuco. O evento contou 
com grande participação dos gráficos e 
seus familiares. Sorteios de prêmios, tor-
neio esportivo, show musical, programa-
ção infantil, diversão aquática, lançamento 
do campeonato de futebol e muita alegria, 
confraternização e exaltação política da 
luta da categoria ao longo da história: essa 
foi a síntese do 7 de fevereiro que foi reali-
zado no SESI do Ibura. 

O sócio constrói diariamente a unida-
de e organização dos gráficos. É ele quem 
participa das reuniões, articulações e mobi-
lizações nas campanhas salariais. Inclusive, 
é quem financia o próprio sindicato para 
continuar firme em busca de melhores 
condições para todos os gráficos, indepen-
dentes de serem associados. “Assim, no Dia 
do Gráfico, os sócios foram os homenage-
ados”, conta o presidente do Sindgraf-PE, 
Iraquitan da Silva. O dirigente informa que 
todos filiados presentes receberam uma 
camisa estampada “100% gráfico” além de 
senhas exclusivas de bebidas e sorteios dos 
prêmios. O torneiro de futebol também foi 
voltado apenas para os filiados.

Dentre a programação esportiva do 
evento, o torneio de futebol foi o mais 
aguardado. O time formado pelos trabalha-
dores da empresa Centauro foi o campeão 
do torneio. O artilheiro da competição 
(José Gustavo) e o goleiro menos vazado 
(Anderson Teotônio) também foram da 
mesma equipe. O vice-campeão foi o time 
formado por trabalhadores da Companhia 
Editora de Pernambuco. Gráficos das em-
presas FacForm e Composer também par-
ticiparam da competição. 

Mas, foi a participação familiar que mar-
cou a Dia dos Gráficos. As crianças fizeram 
literalmente a festa, com a presença de pa-
lhaços, teatro de mamulengos, brincadeiras 
e piscinas. Tudo acompanhado de muito 
lanche e refrigerante. As esposas, maridos, 
namoradas, namorados e demais familiares 
dos gráficos, que forma em grande núme-
ro, aproveitaram bastante as festividades. 
Tudo ao som de música ao vivo, dança, be-
bida, comida e sorteio de vários eletrodo-
mésticos, celulares e aparelhos de DVDs. 

“Foram muitas horas de alegria e paz 
com a família gráfica”, Iraquitan da Silva. 
O dirigente lembra que todos participan-
tes receberam o livro da atual convenção 
coletiva e uma caneta personalizada do 
sindicato. Durante as comemorações, o 
presidente aproveitou para parabenizar 

os trabalhadores pela unidade, organiza-
ção e mobilização da categoria durante a 
campanha salarial do ano passado. “De-
monstramos que gráficos unidos, jamais 
serão vencidos”, bradou, lembrando que 
será preciso ainda mais articulação na 
campanha salarial deste ano. 

O presidente da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT-PE), Sérgio Goiana, tam-
bém prestigiou o evento. “Sei da participa-
ção de todas as categorias na luta sindical, 
mas os gráficos sempre dão um pouco a 
mais”, diz o dirigente cutista, ressaltando o 
compromisso do sindicato. Goiana aprovei-
tou para parabenizar a nova política de co-
municação do sindicato, que segundo suas 
palavras, melhorou em 100%. Ele também 
evidenciou a combativa campanha salarial 
dos gráficos do ano passado.

 Entretanto, Iraquitan pontuou que é 
preciso avançar sempre e é urgente lutar 
pelo plano de cargos e salários, o fim do 
fator previdenciário e a redução da jornada 
de trabalho para 40 horas semanais, sem 
redução de direitos. Ele aproveitou para 
lembrar dos companheiros que já se foram, 
os quais fizeram dos gráficos uma categoria 
combativa. “O 7 de fevereiro, feriado para a 
categoria em Pernambuco, é resultado de 
muita luta no passado. Precisamos manter 
este legado sempre vivo”, exaltou.



MELHORES MOMENTOS
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Sorteio de prêmio anima gráfico filiado ao sindicato Sócio leva eletrodoméstico durante sorteio de prêmio

Criançada animada com a presença dos palhaços Sérgio Goiana (CUT) prestigia o Dia dos Gráficos

Parte da direção do Sindgraf-PE reunida no evento A satisfação estava estampada no rosto dos gráficos

Centauro vence o torneio de futebol e faz a festa Artilheiro do torneio (Guga/Centauro) é só felicidade



Cresce o número de mulheres na in-
dústria gráfica brasileira. Elas já são um 
terço de toda a categoria nacional dos tra-
balhadores gráficos. Os dados são de pes-
quisa da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores na Indústria Gráfica (Conatig). 
Entretanto, ao invés de comemorar, elas 
ainda lutam para conquistar muitos di-
reitos ainda negados em pleno século 21, 
mesmo tendo uma mulher no comando 
maior do país. As mulheres gráficas além 
de buscar garantir direitos iguais aos dos 
homens, ainda lutam para que suas parti-
cularidades sejam respeitadas. 

Portanto, em registro ao Dia Interna-
cional da Mulher, o Sindicato dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras nas Indústrias 
Gráficas de Pernambuco (Sindgraf-PE) 
destaca a importância da organização 
sindical das mulheres para conseguir 
avançar nos direitos dentro da indústria 
gráfica. Neste quesito, duas companhei-
ras se destacam pelo incansável exemplo 
da luta sindical das mulheres da catego-
ria pernambucana. São elas: Elisângela 
Soares de Sousa, primeira secretária do 
Sindgraf-PE, e Lidiane Karine A. da Silva, 
suplente da direção executiva do Sind-
graf-PE. Elas são as únicas mulheres que 
integram a direção do sindicato. 

“Estou na direção para lutar por dias 
melhores para a trabalhadora. Sem o sin-
dicato não poderíamos ir em busca dos 
nossos direitos”, diz Elisângela, que é tra-
balhadora gráfica há 15 anos. Para Lidiane, 
que já há 11 anos é gráfica, é no sindicato 
onde as companheiras(os) podem buscar 
resolver seus problemas com o patrão. “Sei 
que posso ajudar a lutar por nossos direi-
tos”, conta. Lidiane também administra o 
blog “Mulher na Luta”. O blog está alojado 
no site do Sindgraf-PE (www.sindgraf-pe.
org.br/espacomulher/). O espaço virtual é 
voltado à luta e a participação da mulher 
num mundo ainda machista. 

“Elas são exemplos de mulheres que 
acreditam que a conquista de direitos se 
dá pela participação diária”, fala o presi-
dente do Sindgraf-PE, Iraquitan da Silva, 
destacando que, portanto, em nome delas, 
o sindicato com muita alegria, homena-
geia todas as mulheres trabalhadoras. O di-
rigente ainda dá outro exemplo de mulher 
que carrega a bandeira da luta das mulhe-
res: Josilene Carvalho, a companheira se 
destaca por integrar a comissão colegiada 
da Marcha Mundial das Mulheres.

A Marcha é um movimento social que 
está presente em 117 países. No Brasil, tem 

Elas representam 33% do setor e continuam 
em busca de direitos

comitês distribuídos nos estados da fede-
ração. O fim da violência contra a mulher, 
a busca pela igualdade de direitos no mer-
cado de trabalho e a legalização do abordo 
são as principais plataformas defendidas. 
Quinzenalmente, elas estão se reunindo na 
sede do Sindgraf-PE, às 14h. “Convidamos, 
inclusive, as trabalhadores gráficas para 
também fazer parte do nosso movimento”, 
convida Josilene. 

6

www.sindgraf-pe.org.br

Elisângela de Sousa, 1ª secretária do Sindgraf-
PE (acima); Lidiane Karine, suplente da direção 
executiva do Sindgraf (foto do meio); Reunião 
da Macha Mundial das Mulheres na sede do 
Sindgraf-PE (abaixo)



A convenção coletiva de trabalho dos 
gráficos foi transformada em livro e está 
sendo distribuído para a categoria. A inicia-
tiva, que visa potencializar a formação polí-
tica do trabalhador, facilita e agiliza o acesso 
às informações sobre os direitos dos traba-
lhadores nas empresas do setor. O primeiro 
lote foi entregue aos participantes na Festa 
do Dia Nacional dos Gráficos. A segunda re-
messa começou a ser entregue logo após a 
semana do Carnaval. O Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias Gráficos de Pernam-
buco (Sindgraf-PE) informa que a distribui-
ção está sendo realizada diretamente nas 
empresas do setor.

Os primeiros a receber o material foram 
os funcionários da Escola Bom Bosco e das 
gráficas MultiMarcas, GrafCart e Centauros . 
No planejamento do sindicato, todos os tra-
balhadores receberão a convenção. A enti-
dade sindical aproveita para informar que se 
algum companheiro dessas empresas ainda 
não ganhou o livro que se comunique com 
o sindicato. Toda semana, trabalhadores de 
novas empresas receberão a publicação. “A 
convenção coletiva é resultado de muita 
luta dos companheiros durante as campa-
nhas salariais passadas, portanto, é preciso 
conhecer bem esses direitos para aplicá-los 
no dia a dia do trabalho”, diz Iraquitan da Sil-
va, presidente do Sindgraf-PE.

Dentre os direitos conquistados, desta-

Trabalhadores da empresa Edniz Mer-
cantil, localizada em Camaragibe, na Re-
gião Metropolitana do Recife, conquistam 
o direito de ser considerados gráficos. Des-
de 2009, o Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Gráficas de Pernambuco (Sind-
graf-PE) luta juridicamente para conquistar 
o enquadramento sindical dos companhei-
ros. O resultado prático da vitória para os 
trabalhadores é que eles passarão a receber 
o piso salarial dos gráficos, que é maior ao 
que atualmente a empresa paga e defende. 
Também serão protegidos pelos direitos 
contidos na convenção do setor, além de 
receber a diferença salarial entre os dois pi-
sos no período dos últimos cinco anos.

 A vitória também é positiva para toda 
a categoria, uma vez que muitas empre-
sas tentam se esquivar deste enquadra-
mento sindical, mesmo desenvolvendo 

Convenção dos gráficos vira livro e é 
distribuído aos trabalhadores

Justiça define enquadramento sindical à 
categoria dos gráficos
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tém 30 páginas e um sumário que agiliza 
a procura de assuntos por interesse. Estão 
incluídas todas as cláusulas aprovadas na 
última campanha salarial. Para aqueles que 
também tiverem interessados em receber 
o livro em formato digital, basta solicitar 
diretamente no site do sindicato (www.
sindgraf-pe.org.br) pelo ícone Contato. Esta 
ferramenta fica na parte superior da página. 
Também pode ser solicitada, enviando um 
email para comunica@sindgraf-pe.org.br. 

O dirigente compreende que a con-
venção coletiva de trabalho é o maior 
instrumento de luta de uma categoria. Ela 
só se conquista com muita dedicação co-
letiva através da campanha salarial anual. 
Até hoje, a categoria gráfica acumula con-
quistas fruto de muita resistência originá-
ria da luta de centenas de companheiros 
do passado. “A grande greve dos gráficos 
paulistas que durou 42 dias, no ano de 
1923, a qual consolidou o nascimento da 
primeira convenção da categoria, é dig-
na de reverência”, destaca. Dessa forma, 
o dirigente destaca que é fundamental o 
entendimento de consciência de classe 
para continuar avançando na conquista 
de novos direitos. “Esta se alcança na luta 
diária e formação continuada, sobretudo, 
através do esclarecimento, aplicação e 
reivindicação dos direitos alcançados no 
ambiente de trabalho”, pontua.

atividades-fim de gráficos. “Esta é uma 
conquista emblemática”, destaca o presi-
dente do Sindgraf-Pe, Iraquitan da Silva, 
ressaltando que espera ser a primeira de 
uma série.  O dirigente pontua que luta 
pelo enquadramento sindical de empre-
sas que tem esta função, sobretudo as 
gráficas rápidas, e tentam fugir da catego-
ria, é uma prioridade nacional dos gráfi-
cos, e, portanto, de Pernambuco.

No caso da empresa Ediniz Mercan-
til, ela alegava que tem como atividade 
preponderante a fabricação e comercia-
lização de cadernos e material escolar. 
Neste caso, defendia que se encontrava 
no Grupo-11 do enquadramento sindical 
e por conta disso, seus empregados esta-
vam inseridos no sindicato da categoria 
voltada às indústrias de papel, papelão e 
cortiças. Por sua vez, o Sindgraf-PE ques-

tionou a posição, informando que a ati-
vidade da empresa é de impressão e en-
cadernação de serviços gráficos, logo, os 
trabalhadores são gráficos e devem ser 
enquadrados sindicalmente como tal. 

Dessa forma, mediante as provas pro-
duzidas, tanto através dos documentos, 
como testemunhas ouvidas, compro-
vou-se que a Ediniz Mercantil não fabri-
ca papel e os demais artefatos indicados 
pelo sindicato do papel. A Justiça enten-
deu que a empresa explora a atividade 
de indústria gráfica. “O Sindgraf-PE tem a 
missão de proteger os trabalhadores das 
indústrias gráficas em suas relações pro-
fissionais com os empresários do setor, 
objetivando sempre garantir os direitos 
conquistados na Convenção”, comemo-
ra, dizendo que fiscalizar e reivindicar 
são metas diárias do Sindicato.

ca-se o percentual do adicional noturno e 
hora extra do trabalhador gráfico pernam-
bucano, pois são maiores que os definidos 
na Consolidação das Leis do Trabalho (Cláu-
sula 11). O trabalhador faltando até um ano 
e meio para se aposentar pode ter estabili-
dade no emprego, basta que seja funcioná-
rio da mesma empresa por três anos e meio 
ininterrupto ou por mais tempo (Cláusula 
18). A convenção também diz que as em-
presas são obrigadas a pagar a diferença do 
valor do auxílio doença e do salário líquido 
do funcionário (Cláusula 16). E ainda pon-
tua que o gráfico pode faltar ao trabalho e 
não sofrer nenhum prejuízo, porém, é pre-
ciso ficar atento ao que diz a cláusula 37.

O livro, que tem o formato de livro de 
bolso para facilitar a utilização e transporte 
do material por todo e qualquer lugar, con-



Conclusão de processo judicial cole-
tivo contra a empresa Renda, represen-
tado pelo Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias Gráficas de Pernambuco, 
garante cerca de R$ 186 mil para 28 fun-
cionários que reivindicaram a inclusão de 
insalubridade na remuneração mensal 
de anos passados. Em posse de ordem 
judicial para liberação de pagamento, o 
Sindgraf-PE acompanhou os gráficos na 
2º Vara do Trabalho em Paulista, na Re-
gião Metropolitana do Recife.

A alegria dos trabalhadores em re-
ceber o dinheiro e a respectiva gratidão 
com a direta contribuição do sindicato 
no resultado da ação judicial estava es-
tampada no rosto de cada companhei-
ro. “Essa conquista é fruto de muito tra-
balho e coragem dos próprios gráficos, 
além da ajuda do sindicato”, pontua o 
presidente do Sindgraf-PE, Iraquitan da 
Silva, ressaltando que a justiça foi feita e 
que foi muito bom estar perto dos com-
panheiros na hora do recebimento do 
pagamento. 

O dirigente lembra que além do di-
nheiro no ‘bolso’, o resultado da ação 
judicial também garante outro ponto 
fundamental aos trabalhadores gráficos 
da empresa Renda. A comprovação da 
insalubridade estabelece a consolida-
ção para uma aposentadoria especial 

Fim de ação de insalubridade rende 
R$ 186 mil a gráficos da Renda

no futuro.  A aposentadoria especial 
converte o período de trabalho especial 
(insalubre) em tempo normal. Dessa for-
ma, é possível receber a aposentadoria 
integral, trabalhando 25 anos no setor 
gráfico.

Ao todo, 60 trabalhadores da Renda 
foram contemplados com a ação coleti-
va do Sindgraf-PE. Entretanto, apenas 28 
deles continuaram até o final do proces-
so, o que lhes garantiu o recebimento 

de 100% dos valores respectivos. “Toda 
a ação foi feita pelo Sindicato: de 2008 
até 2012”, diz Iraquitan. Ele aproveita 
para informar que somente o sindicato, 
que é representante legal da categoria, 
pode representar causas coletivas dos 
gráficos dessa e de outras naturezas, 
porém, a maioria dos juízes só aceitam 
o sindicato como substituto processual 
em caso dos gráficos serem associados 
ao Sindgraf-PE.
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CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO
O Sindgraf-PE está convocando toda a categoria a participar da vida ativa de sua entidade, engrossando 
as fileiras de sócio para poder fortalecer política e economicamente a vida do trabalhador gráfico.

Ficha de Inscrição:

Nome:

E-mail: Assinatura Sócio Recife,

Autorizo a descontar do meu salário e recolher ao SINDGRAF/PE, a MENSALIDADE SOCIAL, no percentual 
de 1,5% de acordo com o artigo 545 da CLT. Este desconto é ininterrupto e seu cancelamento e/ou 

supensão, só terá validade mediante solicitação por escrito, assinado por mim e enviada ao SINDGRAF.

Assinatura Diretor
Gráfica:

“Em resposta à indagação de como viveriam os gráficos em greve 
(em 1923), celebrizou-se o grito que repercutiu por todo o salão 
(onde cerca de três mil trabalhadores estavam reunidos): 
se necessário, comeremos terra”   
Trecho retirado da carta de Leonardo Del Roy – presidente da Conatig – demonstrando a coragem e resistência do 
trabalhador gráfico, em comemoração ao 7 de fevereiro – Dia Nacional do Trabalhador Gráfico.

Trabalhadores gráficos da Renda na 2º Vara do Trabalho em Paulista


