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SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA GRÁFICA, DA COMUNICAÇÃO GRÁFICA
E DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE BLUMENAU E REGIÃO
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Sindicato de Blumenau garante ganho real de quase
4% para o piso salarial 2015

Os Sindicatos tem grande importância na vida dos trabalhadores, onde direitos e garantias são
negociados para todos, independente de ser sócio ou não. O que poucas pessoas
sabem é que se o Sindicato não negociar o percentual de aumento com o Sindicato Patronal, não
tem correção salarial. Então os patrões darão o aumento se quiserem.
Os gráﬁcos de Blumenau e região começaram bem o
ano de 2015, com um reajuste salarial acima da inﬂação do
período anual. O piso da categoria terá um reajuste de 10%.
O índice representa quase 4% de ganho real, uma vez que a
inﬂação acumulada nos últimos 12 meses foi 6,23%. Já as
demais faixas salariais tiveram um aumento de 7,35%, o
que corresponde a um ganho real de 1,12%.
A data-base da categoria é sempre em janeiro. Além
disso, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Gráﬁcas de Blumenau, junto com a categoria, conseguiram
garantir também o auxílio creche sem restrição de funcionários.
As conquistas resultam da campanha salarial, liderada
pelo Sindicato, iniciada ainda no mês de novembro do ano
passado. “Antes mesmo do Natal, conseguimos concluir a
campanha”, conta Moacir Effting, presidente do sindicato.
O início foi no dia 23 de novembro de 2014, através da
assembléia dos trabalhadores, quando depois foi encaminhada a pauta de reivindicação ao sindicato patronal.

Menos de um mês após, no dia 17 de dezembro, houve um
consenso nas negociações entre as partes.
Houve ganho econômico e também social nas negociações. Não haverá mais restrição no benefício do auxílio
creche, como queriam os patrões. Todos os Gráﬁcos com
ﬁlhos pequenos passarão a receber este direito no valor de
R$ 80.
Além disso, no período de experiência, o menor salário
da categoria ﬁcará estabelecido em R$ 968, porém, depois
disso, o pagamento do piso passa para R$ 1,100.
Effting acredita que o Sindicato de Blumenau fez a
melhor negociação possível em favor de cada um trabalhador gráﬁco, sobretudo, quando se avalia a conquista de
ganho real mesmo diante do crescimento econômico píﬁo
do país em 2014.

Salário Mínimo Nacional = R$ 788,00
Salário Mínimo Gráﬁco = R$ 968,00
Salário Após a Experiência = R$ 1,100,00

7 de Fevereiro - Dia Nacional do Trabalhador Gráﬁco
São – 91 Anos 1923 - 2015

A primeira gráﬁca se instalou em nosso País no mesmo
ano da chegada da Família Real Portuguesa. Em 1808
a Imprensa Régia foi implantada no Rio de Janeiro por
D. João VI, e passou a publicar a Gazeta do Rio de Janeiro,
o primeiro jornal a ser rodado em terras brasileiras.

Paralelamente a isso, neste mesmo ano, começou a ser
editado e impresso em Londres a também publicação
Brasileira Correio Braziliense , um jornal feito pelo exilado
Hipólito da Costa. Apesar de ser produzido totalmente fora,
o Correio Braziliense é considerado o primeiro jornal
brasileiro que circulou em 1808.
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A trajetória da proﬁssão

Sem lutas não há conquistas.

De Gutenberg à era da informática: a proﬁssão de
gráﬁco passou por muitas mudanças. Se, no início, as letras
de chumbo serviam para o gráﬁco imprimir, hoje é
impensável realizar o mesmo trabalho sem os recursos
tecnológicos.
O gráﬁco é o proﬁssional da tipograﬁa, das artes
gráﬁcas, ou, mais especiﬁcamente, da indústria gráﬁca,
acostumado a lidar com máquinas, tinta e papel. Sem o
trabalho deste proﬁssional você não estaria com este jornal
em mãos. Hoje, o setor conta com modernas máquinas
computadorizadas, que realizam impressões em segundos,
no entanto, num passado próximo não muito longínquo, a
atividade era bem mais manual, o que dependia de dom
artístico de quem a desempenhava.

Palavras do Presidente!
A ﬁliação é o único meio para fortalecer a categoria, para
melhorar as condições de trabalho.

O Sindicato é a casa do
trabalhador, o local onde ele
encontra abrigo nas horas de
diﬁculdades e não há como negar o
papel vital que essas entidades
desempenham na sociedade, ainda
mais quando os trabalhadores
participam, Portanto venha ser
sócio do Sindicato.

Sindicato de Blumenau conquista direito
de proteger mais gráﬁcos
Todos os trabalhadores gráﬁcos da região de Blumenau, independente de
serem lotados nas indústrias do ramo, nas empresas de comunicação e de
serviços gráﬁcos, passam a ser representados por um único órgão sindical.
Estão agora na área legal de abrangência do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Gráﬁcas, da Comunicação Gráﬁca e dos Serviços Gráﬁcos de
Blumenau e Região. Até o ﬁm do mês de julho, a entidade somente tinha o
direito a representar os funcionários das indústrias. A mudança ocorreu por
conta do árduo e do eﬁciente trabalho da atual direção, que desde 2010,
esforça-se para obter tal direito do Poder Público com a liberação de uma nova
Carta Sindical – documento que oﬁcializou a nova abrangência de atuação do
Sindicato.
A entrega da nova Carta Sindical foi realizada na Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego. “Essa vitória é de todos os gráﬁcos”,
comemora Moacir Effting, presidente do Sindicato. O dirigente destaca que,
desde quando a nova diretoria foi empossada em 2010, a partir da aprovação do
novo Estatuto da entidade, para atender os requisitos do Código Civil de 2002,
os trabalhos foram direcionados para alcançar a conquista atual. Ele ﬁnaliza
destacando que o Sindicato abrange também os trabalhadores da comunicação
e serviços gráﬁcos na região.

Blumenau, Timbó, Indaial, Pomerode, Gaspar e de Brusque.

BENEFÍCIOS
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.
Para utilizar este benefício, basta
entrar em contato com o Guia Saúde
Web por telefone (informando que é
associado do SINDGRAF): (47) 33260616 ou 3326-1633 ou através do
www.guiasaudeweb.com.br
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.
Os benefícios contemplam o associado titular e consideram-se
dependentes para ﬁns de uso dos benefícios ﬁlhos até
completarem 14 anos.
Diagramação Sindigraf
Tiragem: 4.000 unidades.

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

