
CCCuuurriittiibbaa |  DDeeezezeemmmbmbbbrooo  ddee 220011100    

FFFiiinnnaall dddeee aaaannnoooSSSiinnnnddddiiiicccaaaatttooo ttttêêêêmmm nnnnooovvvvaaaa 
pppooollíííttiiccaaa dddeeee cccooommmmuuunnniicccaaaçççãããooo

O 
Jornal do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráfi cas do Estado do Paraná

• o sindicato mais perto de você •

Comuniicaaççããoo SOCIAL

Ampliar o diálogo com os trabalhado-
res e a sociedade: este é o objetivo central 
da diretoria do STIGPR ao contratar uma 
empresa de comunicação especializada em 
comunicação sindical integrada. Página 7
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Barcelona é o campeão do
IV campeonato de Futebol 7 Society STIGPR

Final de ano está chegando e o sindi-
cato está junto com você.

Confira a mensagem especial que o 
sindicato preparou para você trabalhador 
gráfi co. Página 12
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Jornal O GO GO Gráfiráfifific coco
Publicação do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Gráfi cas do Estado do Paraná

DDiDireeetoorriia::
Leonel Souza Ramos, José Augusto de Oliveira, 
Osvaldo Alves dos Santos, Márcia André Cardozo, 
Susana Beatris Güthner Arrua, Inêz Assumpção, 
Vailton Cardoso, Selmir Laércio de Morais, Ed-
gar Corrêa dos Santos, Ari Antônio Nunes, Carlos 
Gracindo da Fonseca, Orlando Landivo Cardoso, 
Luiz Cezar de Oliveira, Luiz Fernando Franco de 

Jesus, Carlos Alberto Rodrigues, José Carlos Farias, 
James Kublai Freitas, Antonio Porfírio, Egon Cláu-
dio Lachman, Norivaldo João Mortean, Andréia de 
F. Gonçalves, Norberto Chaves, Denise Alves dos 
Santos, Airton Cácio Senff , Tatiane Machado das 
Neves, Edson Spinardi  Macedo, Antonio Carlos 
Aleixo

Faallee CCCononooosscocoo
Endereço -  Rua Brasílio Itiberê, 3080, Rebouças,
CEP 80250-160
Tel.: (41) 3333-2528
www.stigpr.com.br
e-mail: stigpr@stigpr.com.br 

Produççãoãoo 
S.A Comunicação Sindical Integrada
 (41) 3026.0630 | sacomunicacaosindical.com.br

Equipe de Redação -  Guilherme Mikami, Larissa 
Amorim, Thaíse Mendonça, Dalane Santos, 
Rodrigo Batista e Ednúbia Ghisi.
Projeto Gráfi co e Diagramação - Guilherme 
Mikami, Larissa Amorim e Linecker Oliveira
Fotos: Guilherme Mikami e Larissa Amorim
Revisão - Fabiane Ariello DRT/PR 6485
Tiragem -  7000 exemplares
Distribuição gratuita e dirigida
Os textos desta publicação estão de acordo com as 
novas regras ortográfi cas. 

CURITIBAA

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hoospittal Infantil Meninoo Deu Deus
Benefício: consulta gratuita
Endereço: R. Marechal Deodoro, 2805, 
Alto da XV - Fone: 3302-2600

Abbril – ECOGRRAFIAS
Endereço: R. Buenos Aires, 441,
conj 102/103 - Edifício Comercial Batel
Fone: 3232-5232 / 3323-1556
E-mail:abrilecografi a@terra.com.br

CliFamee - ClClínico o geral e ginecologistata
Benefício: consulta gratuita
Endereço: R. Conselheiro Laurindo 73/77
Fone: 41 3223-1262

Clínica Daalmaa Piske Teixeiraeira
Psicologia, clínica médica, fi sioterapia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional e psicopedagogia
Endereço: Av Marechal Deodoro, 51, cj1204b, 12º andar 
Fone: 41 3222-4930

Creaatoree|criiação e ffootografi a
Criação de material gráfi co, carteira de estudante, 
crachás de identifi cação, fotografi a e fotos instantâ-
neas em eventos.
Fone: 41 88268400 / 41 96148478
Site: www.creatorecomunicacao.com.br

CEO -- Clínínica a de especiaialidadedes odontolóógicaa
Drª Naatashha Feerreira Gandelmdelman - CRO 6449C
Endereço: Av. República Argentina, 3021, 3º andar, 
sl 301 - Ed. Work Center Portão
Fone: 3345-6707 / 9155-5906

Consultóório OOdontolót gico
Clínica VVitóriaia - Drª ª Ana Luiza Martinii
Endereço:  R. Dr. Pamphilio D´Assumpção, 661|Parolin
Fone: 41 3333-1574 / 9981-4916

DDal Image -- Núcleo de imagem e documentação 
odontológica
Endereço: R.Barão do Rio Branco, 63, 11º andar, Centro
Fone/fax: 41 3223-4000 / 3223-8326

Eststéticica
Serviço: Refl exo, permanente, cortes, depilação, pen-
teados em geral, maquiagem, manicure, pedicure e 
tratamento facial com argila.
Endereço: R. Brasílio Itiberê, 3050, Água Verde
Fone: 41 3333-7887 e 9903-0187

Expert
Serviço: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Terceirão, 
Pré-Vestibular Extensivo,  Pré-Vestibular Intensivo, EJA - 1º 
E 2º ano, EJA – Terceirão, Faculdade Gestão Marketing, 
Faculdade Gestão Empreededora, Faculdade MBA/
Pós-Graduação, Faculdade Gestão em Finanças Ges-
tão em Sistemas de Informação.
Endereço: R. Pedro Ivo, 504 |Centro
Fone: (41) 3022-5599
Site: www.expert.edu.br

FlFloriculturaa  Manndde Floress
Endereço: Av. Pres. Kennedy, 707 e 711, Rebouças 
Fone: 41 3332-6922
E-mail: fl ores@fl oriculturamandefl ores.com.br
Site: www.fl oriculturamandefl ores.com.br

Francinny
Centro de Formação de Condutores
Endereço: Av. República Argentina, 1215, Água Verde
Fone: 41 3243-6900 / 3243-1358
E-mail: cfcfranciny@bol.com.br

Free DDentt - Emergência 24 horas; Implantes; Aparelhos 
Ortodônticos; Clareameto; Prótese Odontológica.
Endereço: R. Alferes Poli, 507 
Fone: 41 3013-7770 

Grupo Opet
Fone: 3028-2828

Imaax Diggital - Diagnagnósóstico por iimagegem
Endereço: Rua Nunes Machado, 838
Praça Ouvidor Pardinho / Curitiba-PR

FonneF /Fax: (41) 3024-7787 / 3224-4387
Site: clinicaimax@netpar.com.br

Inaiair Innstituto Araucáriiaa
Serviço: Porteiro de edifícios, iniciação ao secretariado, 
inglês, espanhol, garçom, informática, desv.habilidades e 
competências, manicure, assist. de servs. administrativos.
Fone: 3333-6623 
Site: www.inar.com.br

IIOC - Inststitutoo de Oftamologia de Curitiba
Benefício: consulta gratuita
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1500, Rebouças 
Fone: 41 3322-2020

KHHOCOC - Centro oodontológig co 
DDr. DDenis Roberterto Falcãocão Spina
Endereço: R. Flávio Dellegrave, 2270, Hugo Lange
Fone: 3363-1318 e 9966-6149

Laari & Le feessta -  Decorarações comm bal õeses
Fone: 41 3364-3997 e 9198-3957
E-mail: larielefestas@hotmail.com

LABORAAN -- Labboratório de análises clínnicass e toxico-
lógicass 
Endereço: Rua Augusto Severo, 787, Alto da Glória
Fone: 41 3385-0909

Laboraatórrios BBrasil
Endereço: R. Emiliano Perneta, 680, 11º andar conj. 105 
Fone: 3225-6030 e 3266-5656

Lirio´s -- loccaçõões para festesta
Cama elástica, piscina de bolinha, máquina de algodão 
doce
Fone: 3078-7241 / 9656-4975 / 88628602

MMassoterrapiaaa  - Vivver sem dor e sem eextresss
Desbloqueio vertebral
Fone: 3393-1163 / 8811-8553

OOrtoodontia - Dr. Val V deciir Scr Scopeopel - CRO 99027
Especialistas em Ordodontia e Ortopedia facial
Endereço: R. Marechal Deodoro, 869, conj 1003,
Fone: 41 3023-6070

Ótica MaMax´VVision
LLOJA 1 - R. Emiliano Perneta 665,  Centro
Fone: 41 3029-1620

Lojoja 2 - Av Salgado Filho, 3615, loja 03 
Uberaba| Curitiba-PR
Fone: 41 3026-5606  E-mail: maxvision@pop.com.br

Óticca VVisão
Endereço: Emiliano Perneta, 18 e 26
Fone: 3223-3262 / Site: www.oticavisao.com.br

Prrestserv
Aposentadorias, pensões, contagens de tempo de serviço
Endereço: R. Presidente Farias, 282, 2º andar - sala 
201/202 |Centro
Fone: 41 3222-8066

Psicologgia
Sheila TTiokoo Konndo Simões CRP 08/111299
Endereço: R. Padre Anchieta, 1923, sala 1004, 
Champagnat | Curitiba-PR
Fone: 9934-3325 / E-mail: sheilaksimoes@gmail.com

Rede TTREINNFOO - Informámátática e AdAdmministraçção
Benefício: 20% de desconto
Curitiba - CIC - Rua Pedro Gusso, 3379  
Fone: (41) 3042-0125 
Curitiba - Sítio Cercado - Rua dos Pioneiros, 1227 - Lj11  
Fone:(41) 3085-8580
Fazenda Rio Grande - Rua Inglaterra, 364 - Nações - 
Fone: (41) 3608-2703
Araucária - Rua São Vicente de Paulo, 102 
Fone: (41) 3642-3525 
Pinhais - Av. Camilo de Lellis, 434
Fone: (41) 3033-7016
São José dos Pinhais - R. Doutor Motta Junior, 1047 B 
Fone: (41) 3081-5990
Castro - Rua Dr. Jorge Xavier da Silva, 408 
Fone: (42) 3232-1034

Signuum AArquitetura 
Biancaa Beecker Wiginescki - CREAPR 66725/D
Endereço: Av. Cândido de Abreu, 140, conj 906 
Fone: 3018-8381 / Site: www.ssignum.arq.br
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STIGPR aposta na comunicação 
como ferramenta de mobilização

Diretoria do STIGPR prepara comemoração dos 100 anos 
O ano de 2011 será 

de comemoração para 
os trabalhadores da in-
dústria gráfi ca do Para-
ná: no dia 30 de abril o 
STIGPR completa 100 
anos na defesa dos di-
reitos dos trabalhado-
res. Entidade sindical 
mais antiga do Brasil, 
o STIGPR construiu 

sua história com a par-
ticipação intensa dos 
operários, conseguindo 
diversas conquistas ao 
longo dos anos. 

Para comemorar 
este marco importante, 
a diretoria do Sindicato 
irá realizar uma festa 
para toda a categoria 
no dia 1º de maio, data 

111000000 aaannnooossss ddeee HHistória

Ampliar o diálogo 
com os trabalhadores e a 
sociedade: este é o obje-
tivo central da diretoria 
do Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias 
Gráficas - STIGPR ao 
contratar uma empresa 
de comunicação especia-
lizada no atendimento a 
organizações sindicais, 
que iniciou os trabalhos 
em outubro. 

As mudanças têm 
como objetivo trans-
formar a comunicação 

Boletim eletrônico 
e reestruturação do 
site e jornal impresso 
estão entre novidades 
da nova política de 
comunicação.

em que também será 
celebrado o Dia do Tra-
balhador. 

Por meio de uma 
revista, produzida pela 
assessoria de comuni-
cação do Sindicato, será 
feito o resgate histórico 
da entidade, com a apre-
sentação dos momentos 
mais marcantes da luta 

dos trabalhadores 
e entrevistas com 
dirigentes de dife-
rentes épocas. 

No ano do cen-
tenário será utili-
zado a nova logo 
comemorativa dos 
100 anos, para for-
talecer e ampliar o reco-
nhecimento da entidade 

“ As mudanças 
têm como 
objetivo 

transformar a 
comunicação 

do sindicato em 
um verdadeiro 
instrumento de 
informação e de 

debate ”

do Sindicato em um 
verdadeiro instrumento 
de informação e de de-
bate sobre os temas do 
interesse da categoria, 
além de servir como um 
veículo de politização e 
mobilização dos traba-
lhadores na defesa dos 
seus direitos.

Levando em conta 
a diversidade de ferra-
mentas de comunicação 
e as necessidades da 
entidade, a diretoria e 
os profi ssionais de co-
municação elaboram um 
plano de trabalho, a ser 
implementado a curto e 
médio prazo. 

O site será atualiza-
do semanalmente com 
notícias sobre o dia a 
dia dos trabalhadores, 
decisões importantes, 

balhadora. 
O jornal impresso, 

com periodicidade tri-
mestral, traz uma re-
formulação de conteúdo 
e de layout . Mensal-
mente também será en-
caminhado um boletim 
eletrônico ao e-mail dos 
sindicalizados. 

O planejamento ain-
da inclui o desenvolvi-

mento da identidade vi-
sual e logo da entidade, 
inovações necessária 
para padronizar e afi r-
mar a imagem da insti-
tuição.  A assessoria de 
comunicação ainda irá 
contribuir na divulga-
ção das comemorações 
do centenário do Sin-
dicato, 01 de maio de 
2011. 

atividades e ações jurí-
dicas do STIGPR com 
informes e artigos que 
tratem de temas do in-
teresse da categoria, 
do ramo gráfico e do 
conjunto da classe tra-

diante da categoria e da 
sociedade como um todo. 
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STIGPR participa de 
seminário latino-americano de saúde 
e segurança no trabalho grá ico

SSSaúúúddeee ee segurrannçaa doo trrabaalhor

Representantes de 
sindicatos de trabalha-
dores gráfi cos de diver-
sos países da América 
Latina participaram 
do seminário “Saúde e 
segurança no trabalho 
como ferramenta de sin-
dicalização”, realizado 
em Buenos Aires, Ar-
gentina, entre os dias  
10 e 12 de agosto.  

O STIGPR esO STIGPR esteve 
presente com a partici-
pação de José Augusto 
de Oliveira, vice-pre-
sidente do sindicato e 
diretor da Comissão de 

A troca de 
experiências entre 
sindicalistas de 
diversos países 
apontou realidades 
muito próximas no 
que diz respeito às 
condições de trabalho 
dos gráfi cos

“ Por melhor 
que seja a 
legislação, 
a falta de 

cumprimento 
dela tem trazido 

enormes 
prejuízos para o 

trabalhador ”

Condições de Trabalho 
e Formação Profi ssional 
na Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores 
das Indústria Gráfi ca, 
da Comunicação Gráfi ca 
e dos Serviços Gráfi cos – 
CONATIG, 

A troca de experiên-
cias entre sindicalistas 
do Brasil, Uruguai, Pa-
raguai, Peru, México, 
Panamá apontou reali-
dades muito próximas 
no que diz respeito às 
condições de trabalho 
dos gráficos. Entre as 
semelhanças está o ex-
cesso de horas de tra-
balho e a falta do uso 
de equipamentos de se-
gurança, que resultam 
no adoecimento do tra-
balhador. 

Diferente dos outros 
países latino-america-
nos, o Brasil é o único 
a instituir Comissão 
Interna de Prevenção 
de Acidentes – CIPA. 

não têm os direitos ga-
rantidos: “Por melhor 
que seja a legislação, a 
falta de cumprimento 
dela tem trazido enor-
mes prejuízos para o 
trabalhador”. 

O seminário resul-
tou na elaboração de um 
Plano de Ação Sindical, 
com a proposta de am-
pliar a discussão sobre 
saúde e segurança no 
trabalho em cada país 
participante. Para faci-
litar a comunicação en-
tre os participantes, foi 

criada uma rede social 
e planejada uma confe-
rência online. Durante o 
evento, os sindicalistas 
também visitaram uma 
gráfi ca de Buenos Aires, 
para conhecer as condi-
ções de trabalho e a roti-
na dos funcionários.  

A articulação latino-
americana terá conti-
nuidade entre os dias 
13 e 15 de dezembro, 
quando o tema discutido 
será “Gráficas Multi-
nacionais”, também na 
Argentina.  

Também se destaca na 
garantia de 30 dias de 
férias – quando na Ar-
gentina, por exemplo, 
as férias são de uma 
semana para cada ano 
trabalhado. 

Para Oliveira, ape-
sar dos avanços conquis-
tados ao longo dos anos, 
os gráficos brasileiros 

José Augusto de Oliveira

Busque saber 
sobre a legislação 
trabalhista para 

exigir seus direitos.

ATENÇÃO É tarefa da 
empresa fornecer 
gratuitamente 
os equipamentos 
de segurança      

necessários.

Em caso de falta de 
equipamentos ou 

ameaça de 
demissão por 

problemas de 
saúde, procure 
o sindicato.



5O GRAFICO´
Jornal do STIGPR

Realidade brasileira 
em saúde e segurança do trabalhador

Para José Augusto 
de Oliveira, a combina-
ção entre máquinas sem 
sistemas de proteção e 
a falta de equipamen-
tos de segurança para 
o trabalhador resultou 
em inúmeros acidentes 
graves nas gráfi cas no 
início da industriali-
zação. 

As máquinas foram 
se modernizando e a 
produção se intensifi -
cou. Apesar disso, Oli-
veira avalia que os pro-
prietários não aumen-
taram a contratação de 

funcionários. “Se antes 
uma máquina de im-
pressão produzia 5 mil 
folhas por hora, hoje 
são mais de 30 mil por 
hora, mas o elemento 
humano é mesmo”. 

A rotina de trabalho 
intensa e a necessidade 
de ampliar a produ-
ção provocam doenças 
como Lesão por Esfor-
ço Repetitivo (LER), 
doenças por cansaço 
físico e mental, e por 
consequência, aciden-
tes com danos físicos, 
como mutilação. “O tra-

balhador está fi cando 
doente e não consegue 
vencer a máquina. É 
humanamente impossí-
vel, mas o empregador 
quer isso. E aí o medo 
de perder o emprego e a 
preocupação de não dar 
conta do serviço adoece 
o trabalhador”. 

Exemplo prático 
desse tipo de situa-
ção são os prêmios de 
incentivo para traba-
lhador que não faltam. 
Muitas vezes, por pre-
cisar da melhoria na 
remuneração, o funcio-
nário cumpre as horas 
de trabalho mesmo com 
problemas de saúde. 
“Depois, se o trabalha-
dor se afastar, o valor 
das bonificações não 
vão entrar na folha 
de salário. Por isso o 
valor pago pelo INSS 
será somente o do sa-
lário”, ressalta o vice-
presidente.   

“ O trabalhador está icando 
doente e não consegue vencer 

a máquina. É humanamente 
impossível, mas o empregador 

quer isso. E aí o medo de perder o 
emprego e a preocupação de não 

dar conta do serviço 
adoece o trabalhador ”

José Augusto de Oliveira

Os parti cipantes fi zeram uma aula práti ca visitando uma empresa gráfi ca local.

CASO ARGENTINO
Em uma empresa multinacional instalada na Argentina, os 
trabalhadores fazem 8h de trabalho direto, sem parada para 
alimentação.  
Os funcionários se alimentam durante o trabalho, em pé, ao 
lado das máquinas, para não interromper a produção. 
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Barcelona vence o IV campeonato d
Barcelona é campeão do IV 

campeonato Gilberto Rautt de 
Futebol 7 Society do STIGPR. A 
fi nal foi realizada no dia 12 de 
dezembro, na sede recreativa do 
sindicato, com a disputa entre 
Barcelona e Unidos do Papel, 
que terminou em 3x2. O troféu 
de vice-campeão fi cou com o Dixie 
Toga, o 3º lugar com Cargraphics 
e a 4º posição com Unidos do Pa-
pel. Autor de 45 gols, o artilheiro 
do campeonato foi Paçoca, da 
equipe Dixie Toga. O time tam-
bém conquistou o troféu por disci-
plina, com 11 cartões amarelos e 
um azul, e o prêmio de craque do 
campeonato, entregue ao jogador 
Edenilson. A melhor arbitragem 
do campeonato fi cou com a juíza 
Sueli Tortura. 

Para o trabalhador da Gráfi -
ca Magistral Eder Lussolli, res-
ponsável pela equipe vencedora, 
o campeonato é uma ação de 
grande importância para a cate-
goria dos gráfi cos. “Aqui a gente 
une amizade, confiabilidade e 
desportividade”, avalia Lussolli. 
Com a vitória o Barcelona se tor-
nou bicampeão do torneio.  

Segundo o presidente do 
STIGPR, Leonel Souza Ramos, 
o campeonato tem relevância 
política e social, pois aproxima 
pessoas não fi liadas ao Sindicato 
e contribui para a qualidade de 
vida dos trabalhadores. “A pessoa 
que pratica esporte tem uma 
vida mais saudável dentro da 
empresa, produz mais, tem me-
nos problemas de LER e menos 
doenças ocupacionais”, afi rma o 
presidente.

O campeonato teve início no 
dia 31 de julho, contando com a 

participação de 22 ti-
mes e aproximadamen-
te 330 trabalhadores 
envolvidos na disputa. 
Para o presidente da 
Federação Paranaense 
de Futebol, Hélio Cury, 
para além da competi-
ção e da avaliação de 
melhores condicionamentos 
físicos, o campeonato anual 
possibilita a convivência 
social e a confraternização 
entre os funcionários: “As 
atividades físicas têm refl exo 
na vida produtiva dos traba-
lhadores, na relação com a 
família e com os amigos, por-
que eles sentem satisfação. 
Durante a semana o campe-
onato é o assunto do trabalho. 
Isso forma uma rede entre 
as pessoas que compõem o 
Sindicato”, afi rma Cury.  

Antes da modalidade 7 
Society, iniciada em 2006, o 
Sindicato havia organizado 
19 campeonatos de futebol 
de areia. 

TAÇA DO PARALELO 

FICA COM GRÊMIO I.P

No campeonato Para-
lelo a equipe vencedora 
foi o Grêmio I.P, seguido 
da vice-campeã Cargra-
phics B, Bod Boy na 3ª 
e Tigres na 4ª posição. A 
artilharia do torneio tam-
bém fi cou com a equipe do 
Grêmio I.P., pelo jogador 
Lucas, que fez 44 gols. O 
goleiro menos vazado foi 
Roberval, da equipe Bad 
Boy, com a média de gols 
de 4,82. 

KINGRAF

OS BANDIDÃ

PRINCIPAL

CORGRAF

PITNEY

BARCELONA

º

DIXIE TOGA

º

CARGRAPHICS A

º

UNIDOS DO PAPEL

º
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de Futebol 7 Society STIGPR

MS CELULARES

OPTAGRAF

STIGPR

IMPRIME

OS GALÁTICOS

OFICINA DO IMPRESSO

F

BAD BOY

ÃO

   PARALELO

MAXI BF FIORENTINA

MAXI A REAL MADRI

GRÊMIO I. P.

º

CARGRAPHICS B

º

º

TIGRES

º BAD BOY
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DESTAQUES
DO CAMPEONATO

Goleiro menos vazado 
ROBERVAL (Bad Boy)

média: 4,82 gols

PRINCIPAL

Artilheiro

 PAÇOCA (Dixie Toga)

45 gols

Artilheiro

 LUCAS (Grêmio I.P)

44 gols

Disciplina:

DIXIE TOGA

11 cartões amarelo + 1 azul

Craque do campeonato
EDENILSON
(Dixie Toga)

PARALELO

Melhor árbitra do 

campeonato:

SUELI TORTURA

Goleiro menos vazado 
PATA (Barcelona)

média 3,31 gols

O STIGPR está com inscrições 
abertas para I Campeonato Fute-
bol 7 Society de Veteranos - Ano do 
Centenário.  A primeira edição do 
torneio de veteranos homenageia os 
100 anos da entidade, comemora-
dos em 2011. As inscrições vão até 

25 de janeiro, com arbitral previsto 
para o dia 29 do mesmo mês, às 
19h, na sede recreativa. Os times 
poderão inscrever atletas com idade 
acima de 35 anos, sendo permitida 
a participação de um jogador por 
equipe com até 32 anos completos. 

Os goleiros podem ter qualquer ida-
de, mas não podem jogar na linha. 
O início do campeonato será em 6 
de fevereiro e o encerramento no 
dia 1 de maio, data em que também 
será comemorado o centenário do 
Sindicato e o Dia do Trabalhador.

Vem aí: Campeonato de Veteranos
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Sépia fecha as portas e 
prejudica cerca de 30 trabalhadores

Em maio de 2010, a 
empresa Sépia Editora 
e Gráfi ca Ltda fechou as 
portas e deixou cerca de 
30 trabalhadores sem 
emprego do dia para 
a noite, ato que se ca-
racteriza judicialmente 
como fraude. Os equipa-
mentos da gráfi ca foram 
retirados da sede pelos 
proprietários às pressas 

Para buscar os 
direitos trabalhistas 
dos funcionários, a 
assessoria jurídica 
do STIGPR acionou a 
justiça. 

“ Sépia Editora e Grá ica Ltda 
fechou as portas e deixou cerca de 

30 trabalhadores sem emprego 
do dia para a noite ”

e os funcionários não re-
ceberam qualquer expli-
cação sobre o pagamento 
de salários ou rescisão 
de contratos. 

Para buscar os di-
reitos trabalhistas dos 
funcionários, a assesso-
ria jurídica do STIGPR 
acionou a justiça. Uma 
das primeiras ações foi 
entrar com uma medida 
cautelar no Tribunal Re-
gional do Trabalho da 9ª 
Região pedindo a verda-
de sobre o destino dado 
aos equipamentos da 
empresa, que poderiam 
servir como fonte de 
pagamento dos débitos 
com os trabalhadores. 

A maioria dos traba-
lhadores prejudicados 
aceitaram a proposta de 
acordo dos proprietários, 
o que possibilitou a auto-
rização para o leilão do 
terreno para posterior 
quitação das dívidas.  

Até 17 de janeiro a 
empresa vai apresen-

tar uma planilha com 
o valor devido a cada 
trabalhador. 

Com a aprovação das 
quantias pelos funcio-
nários e a assessoria 
jurídica, os documentos 
seguem para a justiça de 
São Paulo, responsável 
por leiloar o terreno. 

A exigência da justiça 
não foi atendida pelos 
proprietários. 

O Ministério Público 
do Trabalho (MPT) inter-
veio e, por meio de au-
diências de conciliação, 
a empresa ofereceu um 
terreno em São Paulo 
como garantia para o 
pagamento das dívidas 
trabalhistas. 

Em novembro, após a 
realização de audiências 
individuais com todos os 
funcionários, houve a au-
diência de encerramento 
de instrução, quando os 
donos da empresa reco-
nheceram grande parte 
dos débitos cobrados. 

Sedes do Litoral recebem 
manutenção para a temporada

As sedes Saint Etienne e 
Riviera, no Litoral do Paraná, 
passaram por manutenção no 
início de dezembro. 

O diretor financeiro do 
STIGPR, Osvaldo Alves dos 
Santos, e o diretor das sedes, 
Edgar Corrêa dos Santos, 
estiveram no local realizando 
a pintura de churrasqueiras 
e pequenas reformas na es-
trutura dos sobrados para 
melhorar a hospedagem dos 
sindicalizados que utilizarão 
o espaço na temporada de 
verão. 

SSSeeeedddeeee doo SSSTTIIGGPPR

Diretoria do STIGPR participa da 
comemoração dos 90 anos do SMC

No dia 11 de dezembro, 
membros da diretoria do 
STIGPR prestigiaram a festa 
em comemoração dos 90 do 

Sindicato dos Metalúrgicos 
da Grande Curitiba – SMC. 

A confraternização foi 
realizada no espaço Capri 
Eventos e contou com a pre-
sença de diversas entidades 
sindicais de trabalhadores.

A participação em ativida-
des de outras entidades visa 
também a união da classe 
trabalhadora.

CCCooommmmmeeemmmmoooorrrraaaççççããããoo
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Diretor inanceiro do STIGPR 
participa de reunião da CNTI em Brasília

SIGEP e ABIGRAF 
têm nova diretoria

No dia 26 de novembro 
o STIGPR participou da ce-
rimônia de posse da nova 
diretoria do Sindicato das 
Indústrias Gráficas do Es-

tado do Paraná (Sigep) e 
da regional paranaense da 
Associação Brasileira da In-
dústria Gráfi ca (Abigraf-PR), 
realizada no Clube Concór-

dia, em Curitiba. 
Jair Leite, diretor da 

Gráfica Ajir, assumiu a 
presidência do sindicato 
patronal, e Sidney Pacior-
nik, da Copygraf, foi eleito 
presidente da Abigraf-PR. 

SSSTTTTIIIGGGPPPRRR SSoocciiaall

O diretor fi nanceiro 
do STIGPR, Osvaldo Al-
ves dos Santos, esteve 
em Brasília na reunião 
da Central Nacional 
dos Trabalhadores da 
Indústria (CNTI), nos 
dias 25 e 26 de novem-
bro. 

Santos representou o 
Sindicato e a Federação 
dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Estado 
do Paraná (FETIEP), 
entidade na qual assu-
me a secretaria do ramo 
gráfi co.  O objetivo do 
encontro foi a prestação 

“  A participação em 
atividades nacionais 

fortalecem a categoria, 
garantindo maiores 

articulações entre o setores ”

de contas de 2010 da 
CNTI e discussão sobre 
a previsão orçamentária 
para o próximo ano. 

Durante o encontro 
também houve avalia-
ção e debate sobre as 

eleições presidenciais 
deste ano e as perspec-
tivas para o próximo pe-
ríodo. A reunião contou 
com a presença de 52 
entidades de diversas 
regiões do Brasil. 

d

G
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STIGPR e FETIEP integram o Conselho 
Estadual de Segurança Pública do Paraná

Desde setembro de 2010, o 
STIGPR e a Federação dos Traba-
lhadores nas Indústrias do Esta-
do do Paraná (FETIEP) integram 
o Conselho Estadual de Seguran-

ça Pública - CONESP/PR, tendo 
como representante o diretor 
Osvaldo Alves dos Santos. 

Fazem parte do conselho 
membros de órgão gestores da 
segurança pública estadual, a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) entre outras entidades.

O conselho tem por objetivo 
discutir com diversos segmen-
tos da sociedade os temas rela-
cionados à segurança pública 
estadual. 

SSSooooccciiieeedddaaadddeee
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O STIGPR conta com es-
trutura física para atender as 
demandas administrativas, ju-
rídicas e de lazer dos fi liados. 

Em Curitiba está localizada 
a sede administrativa, onde há 
atendimento às questões jurí-
dicas e apoio sindical, e a sede 
recreativa, com churrasqueira, 
campo de futebol sintético 7 so-
ciety, cancha poliesportiva, sala 
de jogos e salão para eventos. 

As sedes Saint Etienne e 
Riviera, no Litoral do Paraná, 
têm infraestrutura completa 
para a temporada de verão, 
com piscina, churrasqueira e 
área verde. Saiba mais sobre o  
sindicato:

www.stigpr.com.br

Filie-se
e faça 
parte da 
história

Sede administrati va do STIGPR

Sala de computação do STIGPR
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• Grrradduuuaççããoo eemm TTeecnnnooloogggiiaaa DDeeessignnn GGráá iiccoo 

AAAgeeennddda

O curso de graduação é ofe-
recido pela UNICURITIBA, 
tem duração de dois anos, com 
turmas no período na manhã 
e da noite, sob coordenação de 
professora Juliana Pereira de 
Sousa. 
Os sindicalizados que se 
interessarem pela graduação 
terão 10% de desconto no valor 
da mensalidade, estimada em 

• PPrrrojetttoo IInnffoggraaff  dee ccurrrssoosss bbááássicooos 
O Instituto Gutemberg do 
Estado do Paraná, em parceria 
com o STIGPR, oferece os se-
guintes cursos básicos de infor-
mática: Windows XP, internet, 
Flash 8, IPD, Dream Waver 8, 
Photoshop Cs2, HTML, Co-
relDraw X3, Power Point WP, 

R$588,00 para 2011.
 

Saiba mais
Campus Milton Vianna Filho -
Rua Chile, 1678, Rebouças 
Fone: (41) 3213-8770
Campus Emiliano
Rua Senador Alencar Guimarães, 
90, Centro
Fone: (41) 3281-8700
www.unicuritiba.edu.br

Digitação, Access XP, Word XP. 

Saiba mais
STIGPR - Rua Brasílio Itiberê, 3080, 
Água Verde 
Fone: 3333-2528
E-mail: stigpr@stigpr.com.br
www.stigpr.com.br

• Cuuurssooss ddee ccaapaacciitaçççããão ppprooo issssiionnnaall
Em convênio com o STIGPR, 
o Instituto Araucária – INAR 
oferece cursos de porteiro, 
espanhol, inglês, trabalhador 
doméstico, assistente de e ser-
viços administrativos. 

Saiba mais
INAR - Rua Piquiri, 698, Rebouças. 
Fone: 3333-6623
Documentos necessários: cartei-
ra de trabalho, Comprovante de 
endereço, CPF e RG. 

•• CCuuurssooss ddee aaddmminnniisttrraaçããooo  ee 
iinnfooormmáááticccaa naa RReeddee TTTRREEEIIINNNFFOO ddde EEEsscoolaas 
Por meio da parceria fi rma-
da entre o STIGPR e a Rede 
TREINFO de Escolas, os sin-
dicalizados e seus dependentes 
têm direito a 20% nos cursos 
oferecidos pela Rede. As escolas 
ministram cursos de informá-
tica e administração, em sete 
endereços. 

Saiba mais
www.treinfo.com.br 

Curitiba: CIC - Rua Pedro Gus-
so, 3379 / Fone: (41) 3042-0125

Curitiba: Sítio Cercado - Rua dos 
Pioneiros, 1227, loja 11 / Fone: (41) 
3085-8580
Fazenda Rio Grande: Nacões – R. 
Inglaterra, 364 / Fone: (41) 3608-2703
Araucária: Rua São Vicente de 
Paula, 102 / Fone: (41) 3642-3525
Pinhais: Av. Camilo de Lellis, 434 / 
Fone: (41) 3033-7016
São José dos Pinhais: Rua Doutor 
Motta Junior, 1047 B / Fone: (41) 
3081-5990
Castro: Rua DR. Jorge Xavier da 
Silva, 408 /  Fone: (41) 3232-1034

CCCurrssooss conveniaadoos

Dia do Gráfi co

Data: 06/02/2011

Horário: 10h

Local: Sede Recreati va

Semana da Mulher
Data: 08/02 a 11/02/2011
Local: Visitas nas gráfi cas

Solenidade 

em comemoração 

aos 100 anos

Dia: 30/04/2011

Festa dos 100 anos
Data: 01/05/2011

Horário: 10h
Local: Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército

Boas Festas

O nosso caminho é feito

pelos nossos próprios passos...

Mas a beleza da caminhada...

depende dos que vão conosco!

Que neste Novo Ano possamos 

caminhar juntos...

Em busca de condições 

melhores de trabalho, com saúde, 

compreensão e muita amizade.

São os votos da diretoria do STIGPR


