DEZEMBRO/JANEIRO E FEVEREIRO de 2011

ASSÉDIO MORAL NO SETOR GRÁFICO
DO DISTRITO FEDERAL

O Sindicato tem recebido várias denúncias de Assédio Moral no trabalho cometido por proprietários ou seus prepostos que intimidam, coagem e até punem os
trabalhadores. Para por um fim nesta prática imoral, o Sindicato estará promovendo
uma grande concentração e manifestação,
no Setor Gráfico do SIG. Esta atividade tem
como finalidade alertar, prevenir e qualificar os trabalhadores e principalmente as
trabalhadoras quantos aos abusos praticados no local de trabalho. Desde já estamos

conclamando a todos(as) para concentração a parti das 10 horas na Praça das Decisões em frente ao Banco do Brasil.
Ser emprego(a) não significa ser escravo o dependente do patrão. O local e
ambiente de trabalho deve ser apropriado
para que o trabalhador(a) possa trabalhar
com dignidade e com muito respeito.
Participe juntamente com seus colegas,
deste grande ato no dia 18 de março de 2011
a parti das 10:00 em frente ao Banco do Brasil,
pois quem sabe mais, luta e vive melhor.

CONVOCATÓRIA

A Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, através da Secretaria de Mulheres convoca as entidades
para o Encontro de Mulheres como parte das atividades do
DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 8 DE MARÇO, com o tema e
programação a seguir:

MULHERES PROJETANDO O FUTURO
Data: 18, 19 e 20 de março de 2011
Local: Instituto Bíblico de Brasília – IBB – Setor de Grandes áreas Norte, Av.
L2 Norte, Qd. 601, Módulo “B” – Fones (61) 3223-9442 OU 9280-8153
18 de março – sexta-feira
Manhã – Recepção das participantes
10:30h – Concentração e ato contra o assédio moral no setor gráfico
13:30h – Almoço
15:00h – Visita monitorada ao museu e gráfica da Imprensa Nacional
19:00h – Jantar no local do encontro
20:00h – Atividade lúdica – A luta ancestral das mulheres
19 de março de 2011 (Sábado)
08:00h – Café da manhã
09:00h – Abertura e apresentação das(os) participantes
09:30h – Palestra e debate sobre o assédio moral – Palestrante:
11:30h – Pausa para café
11:45h – Legislação pertinente à proteção da mulher e suas polêmicas
13:15h – Almoço
14:30h – A situação das mulheres no século XXI - sociedade e mercado de
trabalho
16:00h – Pausa para café
16:15h – Dinâmica - O tempo da mulher para ser mulher (grupo e plenário)
18:30h – Jantar
20:00h – Atividade cultural
Dia 20 de março (domingo)
08:00h – Café da manhã
09:00h - Depoimentos das participantes sobre a situação das mulheres
10:30h - Proposta de atuação conjunta para a melhoria da condição das
mulheres
11:30h – Encerramento
12:00h – Almoço
13:00h - Passeio turístico
AS INTERESSADAS DEVERÃO PROCURAR O SINDICATO PARA PREENCER A FICHA E EFETIVAR O CADASTRO.

ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÕES SINDICAIS – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS NO DISTRITO FEDERAL – STIG/
DF, entidade sindical de 1º Grau, com Registro Sindical Referente ao Livro 035, Folha 063, ano 1963, no
Ministério do Trabalho e Emprego, convoca todos os
seus associados, trabalhadores em indústrias gráficas, serviços gráficos, jornais e revistas, em dias com
suas obrigações estatutárias, e em gozo de seus direitos sociais e políticos, nos termos do Estatuto Social, para Eleições da Diretoria, do Conselho Fiscal e
Delegados Representantes Junto à Federação, a se
realizar nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2011, no horário de 08:00 às 17:00 horas, para um mandato de três
anos com posse prevista para o dia 15 de maio de
2011. Os associados, em dias com suas obrigações
estatutárias, interessados poderão inscrever chapas
para a disputa do pleito eleitoral, no período de 1º
à 15 de março de 2011, na sede do Sindicato, localizada no SIG/SUL, Quadra 03 – Bloco C, Número 86,
Sala 202, no horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às
18:00 horas onde poderão obter cópias do Estatuto
Social, Ficha de Qualificação e orientações referentes
ao processo eleitoral. A critério da Comissão Eleitoral,
serão instaladas mesa coletora de votos fixa na Sede
do Sindicato e quantas urnas coletoras de votos itinerantes nas cidades satélites forem necessárias,
podendo estipular roteiros e horários especiais, nos
dias estipulados, que permitam colher os votos dos
associados que laboram em horários noturnos. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão

Eleitoral, com base no Estatuto Social e legislação vigente, ou ainda, por Assembléia Geral especialmente convocada para tal fim. Brasília, 25 de fevereiro de
2011. Francisco Carlos Lopes de Oliveira – Presidente
do STIG/DF.

CONVÊNIOS DO SINDICATO

É IMPOSSÍVEL QUESTIONAR A BELEZA
DO SEU SORRISO E A
SICERIDADE QUE
VEM DO SEU OLHAR,
ENTÃO, O QUE
NOS RESTA É DESEJAR.
FELIZ DIA INTERNECIONAL DA MULHER.
diretoria do stig-df

LABORATÓRIOS COM
DESCONTOS DE 20% E
50% NOS EXAMES.
FACULDADE COM MAIS DE
50% DE DESCONTO NAS
MENSALIDADES.
APROVEITE.

*SOMENTE PARA GRÁFICOS SINDICALIZADOS.

Reflexões sobre as
lições do Egito ao mundo
Com uma história que remonta ao quarto milênio
e que, no ano três mil antes de Cristo, iniciou a era dos
Faraós, o Egito continua firme em dar lições ao mundo,
muitas delas, relacionadas com o povo de Deus e com
a obra messiânica da implantação do Cristianismo e da
libertação da humanidade do tronco que a retém presa
ao jugo das injustiças e do servilismo.
É assim, tal como os egípcios acabam de nos ensinar, magistralmente, não pela violência física, mas pela
radicalização na defesa do direito e da justiça que entendemos reduzir à prática o que acabamos de defender. Aquele povo saiu às praças, bateu o pé e jurou que
dali não sairia enquanto o DITADOR estivesse no poder.
Bela, belíssima atitude esta que precisa e que já está
sendo imitada por várias outras NAÇÕES oprimidas pela
prática selvagem da corrupção, das injustiças, inclusive
da escravidão das consciências dos cidadãos. Nós brasileiros não podemos nos contentar com bater palmas
para os egípcios. Temos que bater o pé como eles o fizeram. Nossa situação aqui no Brasil é idêntica à do Egito.

Corrupção, roubalheira, perseguição aos aposentados,
aos pensionistas, aos trabalhadores, em geral, prática
de uma DITADURA que, sorrateiramente procuram implantar e legalizar via assalto ao parlamento.
Tenho dito, em outras oportunidades, que o PODER vem diretamente de Deus para o povo que, pelo
voto, o delega aos governantes para exercê-lo em seu
nome e em seu benefício. Quando estes governantes
se revelam incompetentes, incapazes, indignos da confiança popular e até mesmo cúmplices dos inimigos do
povo, simplesmente, devem ser alijados pelos cidadãos
que lhes delegaram este poder.
É precisamente isto, ao pé da letra, que estamos presenciando no mundo que nos cerca. O povo brasileiro, sem
ficar à espera de uma convocação especial, precisa vir para
as praças, fincar os pés no chão da pátria e gritar a plenos
pulmões que este chão tem dono, não é propriedade de
ladrões, de ditadores, de uma minoria de aproveitadores e
de violadores dos mais sagrados direitos.

José Cândido de Castro

UMA FESTA PRÁ NINGUÉM RECLAMAR - 7 DE FEVEREIRO HISTÓRICO
A Diretoria do SITG/DF sente-se honrada e orgulhosa
com a expressiva participação da categoria nas atividades alusivas ao Dia Nacional do Trabalhador Gráfico. Historicamente
esta data consta do calendário de confraternização e comemorações dos gráficos. O 7 de fevereiro representa o grande dia
da vitória dos trabalhadores gráficos de São Paulo que depois
de 45 dias de greve, tiveram todas as suas reivindicações atendidas e o reconhecimento da UTG (União dos Trabalhadores
Gráficos) como entidade representativa dos gráficos que a patronal se negava a reconhecer e respeitar.
Brasil a fora os gráficos celebram o seu dia com atos, pa-

lestras, debates, e muita festa. Em vários estados os trabalhadores conseguiram, na luta, que esta data seja feriado. No Distrito
Federal não conseguimos, ainda, esta importante conquista mas
tivemos a manifestação unânime e aos gritos de palavras de ordem de que travaremos esta batalha já na campanha salarial
deste ano. A festa aconteceu no Capital Park, em grande estilo.
Realizamos um animado e participativo torneio de Futebol Society com 14 equipes disputando. A premiação das 3 primeiras
colocadas. Campeã PhootoImage, Vice Campeã Stillo Gráfica e
Terceira colocada a Gráfica Coronário. A moçada deu um show
de bola mostrando no campo um alto nível de disciplina.

GREVE DOS GRÁFICOS DO BANCO DO BRASIL
UM FEVEREIRO REALMENTE DE LUTA E CONQUISTAS

ANIMAÇÃO TOTAL NO DIA DO GRÁFICO.
Muito bonito de se ver. Depois da Abertura solene a festa
rolou regada a som ao vivo com a cantora Márcia Ayala, que motivou os gráficos e familiares durante 5 horas de animação e muita dança. A criançada teve espaço privilegiado para brincadeiras
e muita curtição. Comida e bebida `a vontade deixou todos(as)
muito satisfeitos. As manifestações de parabéns e agradecimen-

tos eram constantes durante toda festa. O momento mais emocionante foi na hora do minuto de silencio dedicado aos lutadores
desta data e de todo os dias, o pai nosso rezado de mãos dadas e
o grande canto de parabéns entoados num coro fabuloso. Coisa
de arrepiar. Da nossa parte foi uma delícia, quem não compareceu não sabe o que perdeu. E salve o 7 de Fevereiro.

A Diretoria do SITG/DF foi tomada de surpresa pela decisão, unilateral, da empresa LIDERANÇA LIMPREZA E CONSERVAÇÃO LTDA., que
terceiriza mão de obra na gráfica do Banco do
Brasil, em vincular todos os trabalhadores ao SINDSERVIÇOS, não reconhecendo a representação
do Sindicato dos Gráficos, inclusive fazendo os
pagamentos do mês de janeiro com base na Convenção do Sindserviços, retirando vários direitos
e conquistas dos trabalhadores. A resposta foi
corajosa e imediata. A moçada procurou o Stig/
DF que confirmou a decisão da empresa. O Sindicato, com a anuência dos trabalhadores fez o comunicado do Estado de Greve e com apenas dois
dias de paralisação a empresa Liderança recuou
da sua posição e acatou todas as reivindicações,
inclusive o não desconto dos dias parados, como

também o reconhecimento irrestrito do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas no Distrito Federal, como representante inquestionável
dos seus “colaboradores”. Uma vitória incontestável dos gráficos que provaram que somente a luta
traz conquista.
A Diretoria do STIG/DF neste ato cumprimenta e agradece a todos os trabalhadores gráficos do Banco do Brasil, pela coragem, determinação, firmeza: pelos ganhos salariais e nas
condições de trabalho e principalmente por ter
obrigado a empresa a reconhecer e respeitar o
STIG/DF. Nos lembra as lutas de 7 de Fevereiro que dentre outros pontos da reivindicação,
constava a representação dos lutadores da época. Nosso grande abraço à todos(as) pois a luta
tem que continuar.

MAIS UMA BOA NOTÍCIA
CONVEÇÃO COLETIVA DOS TERCEIRIZADOS
O STIG/DF está em processo de negociações
com o SEAC – Sindicato das Empresas de Asseio
e Conservação, para celebrar Convenção Coletiva para os Terceirizados. Esse é um momento
muito importante para nossa categoria pois define e resolve de vez a situação dos terceirizados
que sofrem as mais terríveis precarizações nas
condições de trabalho e salários. Com o fechamento de Convenção com o SEAC, estaremos
definindo pisos salariais por função e nenhuma
empresa poderá mais estar pagando salários irrisórios pois terá que obedecer os salários que
forem convencionados.
Outra grande vitória será o respeito e o re-

conhecimento, em definitivo, pelas empresas que
terceirizam mão de obra, no STIG/DF como representante legítimo da categoria gráfica, mesmo
sendo estes gráficos funcionários de empresas de
asseio e conservação, não tendo mais que serem
vinculados ao Sindiserviços. Esse entendimento é
de suma importante para os gráficos terceirizados
diante da ofensiva da Procuradoria Geral da União
que definiu pelo menor preço em caso de não haver nas convenções das categorias pisos salariais
por função. Somos contra todo e qualquer tipo de
terceirização. Mas enquanto ela existir, estaremos
ao lado e na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores terceirizados.

