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Caros Associados, inicialmente é com satisfação que 

aproveito neste espaço para agradecer a oportunidade de estar 

à frente desta Entidade, concedendo um novo mandato para 

darmos continuidade ao trabalho que estamos desenvolvendo 

em prol de nossa categoria e para o trabalhador em si às 

pessoas que auxiliaram nesse processo, seja organizando ou 

votando no pleito eleitoral.

Após este mandato concluído, é importante que se faça 

uma reflexão sobre a importância do movimento sindical e o seu 

reflexo nas melhorias das condições de trabalho. Seleciono 

esse pensamento ao qual acredito que representa o nosso 

trabalho:

“O movimento sindical como instrumento de defesa dos 

direitos e interesses da coletividade em geral, e da classe 

trabalhadora, em particular, foi uma das invenções mais 

criativas da humanidade. De um lado porque permite a 

distribuição de renda de forma negociada, dentro do regime 

democrático no sistema capitalista e, de outro, porque 

reconhece a existência do conflito e permite a sua solução de 

forma civilizada, mediante regras e procedimentos que deem 

um mínimo de equidade aos entendimentos entre patrões e 

empregados.”(Inácio, 2007)

E a partir desta reflexão, neste ano de 2014, o objetivo do 

SINDGRAF é continuar sua participação nos movimentos 

sociais, representando a classe trabalhadora e suas 

necessidades. 

Ano em que a Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

estará em pauta em todo o território brasileiro através das 

Conferências Macrorregionais Estaduais e Nacionais de Saúde 

do Trabalhador, com o objetivo de enriquecer o debate a cerca 

da implementação da política Nacional de Saúde do 

Trabalhador em Santa Catarina e considerando

que a Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, também pode 

ser concebida como um espaço de exercício da cidadania e do 

controle social e Sindicatos, por sua capacidade transformadora 

da qualidade de vida, dos processos e das relações sociais.

No mês de maio nós e demais sindicatos através da CIST 

(Conselho Intersindical de Saúde do Trabalhado) organizamos 

juntamente com o CEREST e PMB (Prefeitura Municipal de 

Blumenau) um evento ao qual reiteramos a importância da 

preservação da saúde do trabalhador no ambiente de trabalho, 

bandeira ao qual abraçamos.

E, também, sempre valorizando a negociação coletiva, 

buscando cada vez mais a melhoria de condições de trabalho de 

nossa categoria. Mas, para que tenhamos sucesso nessa 

empreitada é fundamental a sua presença, sua participação nas 

assembleias, fortalecendo as negociações, mostrando a força 

da nossa representatividade.

Obrigado,

Moacir José Effting

Presidente

A campanha salarial iniciou-se em 11/11/2013, quando 

ocorreu a Assembléia dos trabalhadores, na qual foi definida a 

proposta a ser apresentada ao Sindicato Patronal.

Após rodadas de negociações, em 19/12/2013 foi 

finalizada a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), na qual 

apresentamos o resultado: Reajuste Salarial de 7,0%, 

cominando com um aumento real de 1,67%. Piso Salarial 

reajustado em 10%, havendo um aumento real de 11,2%, 

determinando o piso no período de experiência em R$ 880,00 e 

R$ 1.000,00 após 90 dias.

Com este resultado, obtivemos um piso superior ao 

estabelecido pelo piso regional de Santa Catarina. Essas e 

demais informações é possível verificar na CCT, disponível em 

nosso site: www.sindgraf.com.br.

Mas, para termos resultados cada vez melhores, nós, 

trabalhadores temos que ter a consciência de que, para ter as 

melhorias, é necessária a intermediação do Sindicato. Filie-se, 

valorize o movimento sindical! Participe das assembléias de 

negociação. Sua participação é fundamental em conjunto com o 

Sindicato para melhores resultados.
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 Informamos que em 04/12/2013 ocorreu o pleito eleitoral, a 

qual foi eleita a Diretoria do SINDGRAF ao qual foi mandato entre 

2014‐2019. Houve somente a inscrição de 01 chapa para a 

concorrência, a qual se manteve com os resultados ob�dos nas urnas.

 Seguem o resumo quanto aos númenos  do processo eleitoral          

realizado:

 Empresas com sócios: 40 (distribuídos em 03 municípios)

 Número total de associados: 418 sócios.

 Número total de associados aptos a votar: 379 sócios.

Quan�dade de votos apurados: 278 votos, sendo 259 pela 

aprovação da chapa inscrita , 13 votos brancos e 06 nulos.

A par�r destes dados, em úl�ma análise, ob�vemos cerca de 

73% de votos válidos e 93% de aprovação. A nova diretoria é composta  

pelos seguintes membros: Presidente ‐ Moacir José Effing, Vice‐

Presidente ‐ Itamar Augusto Merini, Secretário ‐ João Gabriel Degan 

Fan�ni, Secretário de Finanças ‐ Adelírio de Souza, Secretário de 

Relações do Trabalho ‐ Guideon August Piske, Suplentes ‐ Gilson Frare, 

Rosilda Reinert, Ramon Dias, Jaime Pellis e Adalberto Nalevaia. 

Membros do Conselho Fiscal: Moacyr Raimundo da Silva, João Cesar 

Capistrano e Celso Baldissera, Suplentes do Conselho Fiscal: Alex 

Damiani Fave�, Hélcio Donize�e Bini e Wander Dias.

 

Acreditamos, a par�r do resultado das urnas, ter cumprido o 

compromisso assumido com o Trabalhador em sua defesa e 

orientação da melhor maneira possível, e buscar diariamente 

melhorar nosso trabalho. Aproveito este momento para reiterar 

nosso agradecimento à todos que par�ciparam deste pleito eleitoral, 

especialmente à NCST (Nova Central Sindical dos Trabalhadores), 

através do Sr. Tomáz na condução do processo, aos representantes dos 

Sindicatos que nos auxiliaram na organização do pleito nas empresas e 

à APLER que auxiliaram nas votações na Sede do Sindicato.

ELEIÇÕES DIRETORIA 2013

Reembolso Exclusivo para Medicamentos

Com receita médica e nota fiscal de compra no nome do 

associado ou dependente. 

Reembolso de lentes de grau e de contato

Oferecido a todo trabalhador da categoria Gráfica.

Serviço prestado pela UNIODONTO de SC-Cooperativa 

administradora de contratos através de registro de operadora 

ANS n° 34.220-3 e registro de produtos ANS n° 456.917/08-2

de contração de serviços para o Sindicato, Consultas, tratamentos, 

limpeza e demais procedimentos

através da Uniodonto. 

 

A carência para a utilização destes benefícios a partir de sua associação ao Sindicato
é de 3 meses para a Uniodonto e 6 meses para os reembolsos.

Todos os benefícios e convênios contemplam o Associado e filhos até completarem 
14 anos.

Estes são os benefícios contemplados em Assembléia dos trabalhadores realizada no
dia 15 de Abril de 2014.  
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