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EMPREGADOS DA WDS GRAF PRINT FAZEM GREVE POR 3 DIAS PARA EXIGIR DIREITOS

A WDS GRAF PRINT LTDA, é uma
empresa, fabricante de Etiquetas Auto
Adesivas e de Tecidos, localizada no bairro,
Cidade Jardim, Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, descumpre constantemente a

Convenção Coletiva de Trabalho e não paga a
Participação nos Resultados aos empregados.
A empresa não recolhe o FGTS, e o Ministério
do Trabalho e Emprego nada faz para coibir os
desmandos da WDS Graf Print Ltda.
O proprietário é uma espécie de “testa
de ferro”, já levou a falência empresas como:
Indústria de Viés Americano S/A; WEGIS;
IVASA e outras mais empresas foram falidas
propositadamente e o governo através do MTB,
nada faz para coibir tais desmandos.
O empresário explorador está no Estado
de São Paulo há vários anos e se utiliza das
falhas da legislação e da deficiência da
fiscalização trabalhista para explorar ainda
mais seus empregados, impunemente.

O SINDICATO REALIZA ENCONTRO
REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA
Nos dias 23, 34 e 25 de Abril de 2010, o
STIG de Taubaté e região, realizou o Primeiro
Encontro Regional dos Gráficos do Vale do
Paraíba em Pindamonhangaba. O evento teve por
objetivo capacitar principalmente, a Diretoria do
Sindicato mais os trabalhadores ativistas sindicais,
para melhor atuar na defesa dos direitos e
interesses dos trabalhadores representados,
inclusive nos aspectos reivindicatórios e negocial.

AS CENTRAIS SINDICAIS REALIZAM A II CONCLAT NO PACAEMBÚ-SP
As Centrais Sindicais realizaram no dia 1º de Junho de 2010, a II Conferencia Nacional das
Classes Trabalhadoras, e apresentaram aos presidenciáveis os principais reclamos da classe
trabalhadora brasileira:

1. Crescimento com
Distribuição de Renda e
Fortalecimento do Mercado
Interno;
2. Valorização do Trabalho
Decente com Igualdade e
Inclusão Social;

3. Estado como Promotor do Desenvolvimento
Socioeconômico e Ambiental;
4. Democracia com Efetiva Participação Popular;
5. Soberania e Integração Internacional;
6. Direitos Sindicais e Negociação Coletiva.
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SAÚDE DO TRABALHADOR
Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador
CERESTs de Pinda,
Cruzeiro, São José dos
Campos (Creso) e a
Comissão Intersetorial de
Saúde do Trabalhador
(CIST), realizou, no dia
08 de Junho/2010, em
Pindamonhangaba, o 1º
Encontro de Saúde do Trabalhador do Vale do Paraíba.
O evento, que reuniu diversas entidades e profissionais
da saúde, abordou diversos temas relacionados ao bem
estar do trabalhador e a importância da inserção da
pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O
encontro aconteceu no Colonial Plaza Hotel e foi
destinado à representantes de usuários do SUS e
profissionais de saúde da região.
Os acidentes de trabalho atingem milhares de
trabalhadores todos os dias. Para dar assistência e
orientação especifica em saúde do trabalhador, o
Ministério da Saúde criou a RENAST (Rede Nacional de
Atenção Integral à Saúde do Trabalhador). Através da
RENAST foram criados os Centros de Referência em
Saúde do Trabalhador (CEREST's), órgãos vinculados à
Secretaria de Saúde e Assistência Social. Para promover
um espaço de encontro entre os profissionais que atuam
direta ou indiretamente nesta área, o CEREST de
Pindamonhangaba, em parceria com o de Cruzeiro e o
de São José dos Campos, mais a CIST (Comissão
Intersetorial de Saúde do Trabalhador) realizaram o 'I
Encontro de Saúde do Trabalhador do Vale do Paraíba',
na terça-feira (8) no Colonial Plaza. O encontro teve
como público alvo representantes de usuários do SUS
(Sistema Único de Saúde) e profissionais de saúde do
Vale do Paraíba, onde cerca de 180 pessoas
participaram. De acordo com a coordenadora do
CEREST de Pindamonhangaba, Márcia Tiveron, o
evento mostra o quanto as cidades envolvidas estão
preocupadas com a saúde dos trabalhadores. "A
expectativa era de reunir profissionais e a população
interessada, tanto aqui de Pinda como de Cruzeiro e de
São José dos Campos, para trocarmos idéias e
consolidar a saúde aqui no Vale", disse. O evento
abordou diversos temas relacionados ao bem estar do
trabalhador como inserção da pessoa com deficiência no
mercado de trabalho, saúde do trabalhador na atenção
básica, entre outros. Para a secretária de Saúde e
Assistência Social, Ana Emilia Gaspar, o intuito do
encontro é melhorar a saúde e a qualidade de vida do
trabalhador. "É importante ver o auditório cheio, pois
precisamos oferecer atendimento qualificado, pensando
no bem estar do trabalhador, pois é a partir desse
primeiro encontro que vamos melhorar a saúde aqui no
Vale do Paraíba", finalizou.

OS TRABALHADORES ANTECIPAM A
PARTICIPAÇÃO NOS RESULADOS
Os trabalhadores sindicalizados da
empresa, SAGEM ORGA DO BRASIL S/A
(MORPHO) se organizam e conquistam
a PR - Participação nos Resultados, eles
receberam R$ 925,00 como 1ª Parcela
em Junho/2010, e vão receber a 2ª
parcela no valor ainda indefinido, em
Janeiro de 2011. O STIG já planeja
conquistar para a categoria um Abono
Salarial em valor maior que em 2009.
Empregados da Editora Santuário (Aparecida/SP),
aprovam Acordo Coletivo para recebimento da
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – PR.

SIPAT na Gráfica Tamoio (S.J.Campos).
A Gráfica Tamoio estará
realizando a sua SIPAT,
entre os dias 12 a 16 de
Julho de 2010.
O Sindicato dos Gráficos
estará participando do
evento que objetiva
prevenir os acometimentos com os acidentes e
doenças do trabalho, principalmente, e fornecer
outras informações úteis sobre a prevenção de
várias outras doenças que acometem tanto as
mulheres como os homens.
N.B: A Diretoria do Sindicato informa, que as
Negociações da Convenção Coletiva, da vigência
2010x2011, está se iniciando e para que haja êxito
no Acordo Coletivo a ser firmado carece que todos
os trabalhadores gráficos estejam unidos. Em 2009
várias categorias conquistaram um Abono Salarial
além da reposição da inflação e do aumento real, e
para que haja melhorias na Convenção deste ano de
2010 é necessário que haja a união de todos os
trabalhadores da categoria, informa Cícero Firmino.
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