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Tipotil Indústria Gráfica.Grafimax Indústria Gráfica. RR Donnelley.

O SINDICATO CONVIDA TODOS OS TRABALHADORES 
GRÁFICOS PARA A ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA PARA CAMPANHA SALARIAL 2016

A assembleia acontecerá em 22/11/2015 às 9 horas, na 
sede do Sindicato, que fica na Rua Dr. Luiz de Freitas Melro nº 
231, centro de Blumenau. A hora é agora! Participe, pois são 
pelas melhorias nas condições de trabalho que lutamos! 

O reajuste salarial é seu, por isso trabalhador, você deve 
junto conosco lutar por ele! Exerça seu direito e traga suas 
ideias!

CUSTEIO SINDICAL
Trabalhadores da Indústria Gráfica, da Comunicação Gráfica e dos serviços Gráficos de Blumenau e 
Região,  Brusque, Gaspar, Timbó, Indaial e Pomerode.
Com o objetivo de dividir o custeio Sindical, que hoje é custeado pelos sócios do Sindgraf e que todos   
possam contribuir para as despesas do Sindicato, este ano estamos mudando o sistema de 
contribuição Sindical dos trabalhadores. A partir deste ano todos os trabalhadores poderão fazer suas 
contribuições para custear as despesas com a sede do Sindicato, rescisões de contrato de trabalho, 
assessoria Jurídica e as negociações Coletivas de salário, sempre dando assistências aos 
trabalhadores que necessitarem do Sindicato.
Atual Ex. Um trabalhador que ganha 1.500,00 reais contribuía com um dia 50,00 reais  
Proposta de  1 % do salário limitado a 30 reais nos meses de janeiro e agosto.
Um Ex. um trabalhador que ganha 1.500,00 reais vai contribuir com 15 reais.    

Gráfica MKM. NF Gráfica e Editora.  Packpoint Indústria Grafica.

DANDO CONTINUIDADE NA CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO 
APRESENTAMOS ALGUMAS DAS EMPRESAS VISITADAS:

Trabalhador: Sem a negociação do Sindicato não tem aumento.



BENEFÍCIOS

Para utilizar este benefício, basta 
entrar em contato com o Guia Saúde 
Web por telefone (informando que é 
associado do SINDGRAF): 
(47) 3326-0616 ou (47) 3326-1633      
ou através do site:
www.guiasaudeweb.com.br

GUIA SAÚDE WEB 
    Este convenio é o nosso mais novo benefício oferecido 
pelo Sindicato, que conta com mais de 350 médicos 
conveniados de todas as Especialidades e mais de 70 
clinicas de Laboratórios.

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
  Convênio odontológico através da Uniodonto, mediante 
apresentação de carteirinha aos profissionais conveniados. Acesse o 
site para conhecer os serviços e profissionais conveniados em: 
www.uniodonto-sc.com.br. 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
     Reembolso de 35% sobre valores até 35% do salário mínimo, 
mediante apresentação de nota fiscal e receita médica, devidamente 
assinada e carimbada pelo médico.

REEMBOLSO LENTES DE GRAU
     Apresentação da nota fiscal discriminando o valor da lente, bem 
como a receita médica. Reembolso de 20% sobre valores até 35% do 
salário mínimo, sendo este benefício pago para o associado e seus 
dependentes.

ASSESSORIA JURÍDICA
    Consulta jurídica para causas trabalhistas para os trabalhadores da 
categoria, previdenciárias e cíveis para os associados.

    Depois de escolhido o profissional é só agendar a consulta 
(lembre-se, que ao agendar a consulta, deverá informar o 
convênio GUIA SAÚDE WEB).
    Após o agendamento da consulta, é só retirar no Sindicato a 
autorização que dará o desconto na consulta. Havendo duvidas ao 
utilizar o serviço basta entrar em contato com o Sindicato.

Tiragem: 4.000 unidades.

 
Diagramação Sindigraf

Quem tem direito ao Abono Salarial: PIS

TODO TRABALHADOR QUE TIVER ACIMA DE 8 MESES DE TRABALHO
NA EMPRESA, DEVERÁ FAZER SUAS HOMOLOGAÇÕES DE RESCISÃO

DE CONTRATO NOS LOCAIS INDICADOS:

BLUMENAU: Rua Dr. Luiz de Freitas Melro,231(47)3322-4060
INDAIAL: Rua Trento, 62 - Estados.                   (47)3394-9523 
TIMBÓ: Rua Indaial, 394 - Centro.                     (47)3382-6042
BRUSQUE: Rua Francisco Cervi, 39 - Centro.   (47)3350-5972

INDÚSTRIA GRÁFICA ,
COMUNICAÇÃO E

SERVIÇOS GRÁFICOS

Reajuste:

Salário mínimo:

Após período de Exp.:

7,35%

R$ 788,00

R$ 968,00

R$ 1.100,00

Piso inicial:

O Abono Salarial equivale a um salário mínimo e o pagamento é efetuado conforme calendário anual 
estabelecido pelo CODEFAT.
Para ter direito o trabalhador precisa estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos, ter recebido 
remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base e ter seus dados 
informados pelo empregador  corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
O pagamento pode ser realizado por crédito em conta, ou possuir conta corrente ou poupança na 
Caixa, apresentando o número do PIS e um documento de identificação, veja mais em: 
http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/pis

Applicare Transfers.Graphik Facas e Corte Vinco.Gráfica Bandeirante.

Tecnotag Indústria Gráfica.Gráfica Gandrei.Gráfica Brusquense.
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