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BOLETIM ESPECIAL DA CAMPANHA SALARIAL
2014 está sendo um ano rico para as gráficas, a economia está bastante aquecida em razão da Copa do Mundo e das Eleições. Empresários e diretores do
SINDIGRAF-DF, informaram no Correio Brasiliense que o lucro do ano chega
a 30% e que o valor dos impressos subiram 70%. POIS ACREDITE, os patrões
estão oferecendo além da inflação, míseros 0,07%. Ou seja, para quem recebe R$
1.000,00, o ganho será de R$ 7,00 (além disso condicionado ao Banco da Morte).
Esta foi a última proposta que o SINDIGRAF-DF apresentou na Superintendência do Trabalho. Mesmo diante deste insulto o nosso Sindicato apresentou, seguindo a orientação das Assembléias, a seguinte contra proposta para os patrões:
l Reajuste de salários pelo INPC mais 3,5%
de ganho real = 9.83%
l Salário normativo à razão de um salário
mínimo e meio. R$ 1.100,00
l Ticket alimentação no valor de R$ 14,00,
sem ônus para os trabalhadores.
l Para as empresas que terceirizam mão de
obra, (órgãos públicos), fica definido um ticket
alimentação no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais.
l Fica assegurado a data base em primeiro de
agosto de 2014 e neste ato as partes concordam em
ajuizar Dissídio Coletivo de Trabalho no caso de
frustradas as negociações.
l Fica assegurado a cláusula de quinquênio
sem o limitador de 10%.
l Considerando ser a atividade gráfica insalu-

bre e por haver decisões e normas jurídicas, contrárias
ao Banco de horas para atividade insalubres, fica retirada a Cláusula da compensação da Jornada de Trabalho
relativa a Banco de Horas.
l Horas extras laboradas aos sábados pagas à razão
de 100% sob o valor da hora normal.
l Serão aceitos atestados de saúde e de comparecimento sem a necessidade de homologação por médico
ou clínicas credenciadas pelas empresas.
l Fica reconhecido nesta Convenção Coletiva de Trabalho o Laudo Técnico Pericial do Segmento Gráfico elaborado por técnico autorizado para efeitos e fins de aposentadoria especial, aja visto o fechamento de várias empresas
e ser este laudo uma exigência da Previdência Social.
l Manutenção das demais cláusulas da Convenção
Coletiva.
l termo aditivo para ajustar as cláusulas econômicas.

ASSEMBLÉIA GERAL DE EMERGÊNCIA!

Teremos nova mesa de negociações dia 02/09/2.014, às 19:00 horas no SINDIGRAF. Faremos ASSEMBLÉIA GERAL com os trabalhadores no mesmo dia, horário e local, para votar a
nova proposta da patronal. CONTAMOS COM A SUA NECESSÁRIA PRESENÇA!

