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SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA GRÁFICA, DA COMUNICAÇÃO GRÁFICA

E DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE BLUMENAU E REGIÃO

PALAVRA DO PRESIDENTE
Caros Associados,

Após estar há três anos à frente das atividades de nosso 

Sindicato, estamos voltando a desenvolver nosso jornal, um 

desejo antigo de estar novamente se comunicando com você, 

pois acreditamos que é importante estar conversando e 

informando nosso associado, das nossas atividades e conquistas 

durante o ano, pois somente com o seu apoio, podemos continuar 

a luta por melhorias.

E é muito importante que o associado esteja 

acompanhando o que acontece em nossa Entidade. Estamos 

participando de diversos grupos e eventos relacionados ao 

trabalhador. Este ano foi muito produtivo para nós. Além de 

participações nos movimentos sociais, o SINDGRAF está 

participando ativamente na coordenação de grupos como o 

CISAT (Conselho Intersindical de Saúde do Trabalhador) e em 

união com Sindicatos de outras categorias e representando você 

trabalhador no Conselho Municipal de Saúde, buscando 

melhorias e fiscalizando as atividades junto ao setor público.

E, falando em melhorias, outro assunto que nos dá 

satisfação em informar são os novos convênios firmado em 

clínicas e estabelecimentos comerciais. Em 2013 pretendemos 

desenvolver um material para auxiliar o associado, para identificar 

esse benefícios e tirar as dúvidas para utilizá-los, melhorando 

nossas atividades.

Importante destacar também que em 2013, os gráficos 

comemoram 90 anos de luta por melhorias no trabalho. Isso é um 

lembrete de que a luta não acabou com as conquistas durante este 

tempo, mas devemos lutar para manter o que conquistamos.

Moacir José Effting
Presidente

CAMPANHA SALARIAL 2013

Rua Dr. Luiz de Freitas Melro, 231 - Edifício Atrium - 2º Andar
CEP 89010-310 - Blumenau - SC -  Fone/Fax: (47) 3322-4060 - (47) 3340-7008

e-mail: sindgraf@sindgraf.com.br - http:// www.sindgraf.com.br

No mês de janeiro, ocorre a data-base para a 

negociação entre o sindicato patronal e o sindicato dos 

empregados, onde serão decididos os percentuais de 

reajuste no salário e cláusulas que visam a melhoria das 

condições de trabalho e benefícios sociais.

Em 2013, tivemos um ótimo resultados em nossa 

campanha, conseguindo um aumento de 7,50%, sendo que 

tivemos um aumento real de 1,67%, ou seja, acima da 

inflação.  Os pisos salariais também tiveram um aumento de 

12,5%, sendo que o trabalhador receberá R$ 800,00 no 

período de experiência e R$ 900,00 após 90 dias. Isso 

significa que conseguimos um piso maior que o estabelecido 

pelo piso regional de SC.

Porém, para conseguirmos futuramente resultados positivos como neste ano, é fundamental 

que o trabalhador deve se conscientizar da importância do sindicato na luta por melhores condições 

para o trabalhador. Associe-se, fortaleça o sindicato! Quanto mais representatividade, nós termos, 

mais força o sindicato terá para negociar.

Ano para comemorar os 90 anos 
7 de fevereiro

Gostaria de finalizar este 

momento agradecendo à você, 

trabalhador e parceiro em acreditar 

em nosso trabalho e expandir o 

movimento sindical; e torcemos 

para cada vez mais buscar 

melhorias no trabalho.
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BENEFÍCIOS PARA OS ASSOCIADOS
Você, que não conhece o SINDGRAF, segue a relação de 

benefícios oferecidos pela nossa Entidade. Além de lutar por 

seu direito trabalhista, buscamos parcerias para oferecer 

serviços de auxílio para o associado, descontos em diversos 

procedimentos e convênios médicos.

Para associar-se é muito fácil. Procure o RH da sua empresa 

e preencha a ficha de sócio, ou compareça ao Sindicato para 

esclarecer as suas dúvidas. E, visando a comodidade, você 

pode se associar através do nosso site, www.sindgraf.com.br 

no link CADASTRE-SE ou através do fone (47) 3322-4060. 

Associe-se, fortaleça este movimento!

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA GRÁFICA
DA COMUNICAÇÃO GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS DE BLUMENAU E REGIÃO
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FORTALEÇA ESTE MOVIMENTO!

PARTICIPAÇÃO DO SINDGRAF EM MOVIMENTOS

DE APOIO AO TRABALHADOR

Além de estarmos coordenando o CISAT (Conselho Intersindical de Saúde 

do Trabalhador), representamos os trabalhadores no Conselho Municipal de 

saúde, cobrando do governo medidas de melhorias e fiscalizando a destinação de 

recursos na área da saúde. Também participamos do Fórum de Saúde e 

Segurança do Trabalhador em SC em reuniões periódicas sobre políticas para o 

tratamento do trabalhador em casos de acidentes de trabalho. 

O SINDGRAF também apóia e participa de passeatas e mobilizações junto 

aos demais grupos para o reconhecimento da importância da saúde e da 

segurança no ambiente de trabalho. Também participamos, a convite do Sindicato 

Patronal da excursão para a FIEPAG 2012 em São Paulo.

Mas o evento de maior destaque em 2012 foi a participação no Seminário 

de Atualização Sindical, promovido pela NCST - SC (Nova Central Sindical dos 

Trabalhadores) em Florianópolis nos dias 26 e 27 de junho; onde foi pauta diversos 

assuntos relacionados ao sistema sindical e negociações coletivas. 

Encerramento do Seminário

Simulação de Negociação Coletiva

Passeata movida em Florianópolis

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA GRÁFICA, DA COMUNICAÇÃO
GRÁFICA E DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE BLUMENAU E REGIÃO

BENEFÍCIOS

Assistência Odontológica
Consultas, tratamentos, limpeza e demais procedimentos
Através da Uniodonto.

Reembolso de medicamento: 
Reembolso de 35%, sobre valores até 35% do salário mínimo

Reembolso de consultas médica
Reembolso de 10% da consulta.

Reembolso de exames de laboratoriais
Reembolso de 10% da consulta valor do exame 
(somente exame de fezes, urina e hemograma).

Reembolso lentes de grau
Reembolso de 20% sobre valores até 35% do salário mínimo.

Assessoria Jurídica
Para causas trabalhistas, previdenciárias e particulares

Atenção: para associar-se basta assinar a ficha de sócio no RH da sua empresa,

ou diretamente no sindicato ou atráves do nosso site.

A Carência para utilização destes benefícios a partir de sua associação ao sindicato é de:

3 meses para Uniodonto e 6 meses para reembolsos.

* Os benefícios e convênios contemplam associados e dependentes (esposa e filhos até

completarem 14 anos). 

ESTABELECIMENTOS CONVENIADOS

PSICOLOGIA CLÍNICA
DRA. LARISSA LINK
Rua Marechal Floriano Peixoto, 275
sala 64 - Ed Alfred Nobel - Centro - Bnu
(em frente ao Hospital Santa Isabel)

HOSPITAL DE OLHOS DE BLUMENAU
Rua 7 de Setembro, 1300 - Centro - Bnu

IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BLUMENAU
Rua 7 de Setembro, 1327 - Centro - Bnu

INTERBLU CLÍNICAS
Diversas especialidades médicas, exames complementares
(raio-x, ambulatoriais, etc), serviços de odontologia,
ambulatórios e Pronto Atendimento
Rua 7 de Setembro, 1535 - Centro - Bnu

IUB - INSTITUTO UROLÓGICO
Rua Amazonas, 301
(anexo ao Hospital Santa Catarina)

 - Centro - Bnu

UNIFISIO - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
Fisioterapia, Home Care, RPG, Pilates,
Estética, Massagens, e Auriculoterapia
Rua Júlio Ritscher, 49 - Centro - Bnu
 (Próximo ao Terminal da Fonte)

Rua Prefeito Frederico Busch Junior, 124
Sala 401 - Garcia - Bnu
Próximo ao terminal da Fonte)

DERMATOLOGISTA
DR. MAURÍCIO ZANINI

Maurício Zanini
Especialista em Dermatologia GERIATRIA

DRA. GIOVANA MERINI DE FRANCESCHI
Rua Dr. Luiz De Freitas Melro, 395
Sala 103 - Ed. Columbia Center - Centro - Bnu

PSICOLOGIA CLÍNICA
DRA. MARIANE BITTENCOURT
Psicologia infantil, adolescente, adulto e casal
Rua Armando Odebrecht, 70 - sala 1008 - 
Centro Clínico Santa Catarina - Garcia - Bnu

PSICOLOGIA CLÍNICA
DR. MANOEL GERALDO CAMPO ROXO
Atividades: Psicoterapia, Acupuntura, Auricoloterapia
Rua Marechal Floriano Peixoto, 350
Sala 607 - Centro Clínico Augusta Pradi

PSICOLOGIA CLÍNICA
DRA. SILVIA M. SCHLOEGEL KISTNER
Atendimento psicoterápico de crianças e adultos
Rua João Pessoa, 835 - sala 09 - Velha - Bnu

ENSINO SUPERIOR - CESUMAR
Rua 7 de Setembro, 1315 - Centro - Bnu
(Ao lado do Shopping Neumarkt) 

OPTICA BLICK
Rua XV de Novembro, 1166 - Centro - Bnu
(em frente ao Teatro Carlos Gomes)

EXPEDIENTE:
Projeto Gráfico e Diagramação: Gráfica Ecograf Ltda.
Tiragem: 3.000 unidades
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