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O GRÁFICO
• O sindicato mais perto de você •

Projeto cobertura
da quadra de
gramado sintético
na sede recreativa
do Pinheirinho - STIGPR
Atendendo a inúmeras solicitações
da família gráfica, o STIGPR Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Gráficas do Estado do
Paraná, dá o pontapé inicial na
contrução da cobertura da quadra de
gramado sintético da sede recreativa
do Pinheirinho. A Pantelas, empresa
que realizará o projeto e construção
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da estrutura, assumiu o compromisso
de em 90 dias úteis, a partir da
asinatura do contrato, entregar a
cobertura completa. Após tratativas,
realização de 03 orçamentos e visitas
em obras realizadas pelas
concorrentes
a Pantelas foi a
empresa escolhida. A obra será
acompanhada por uma comissão

composta de 4 diretores, escolhidos
em reunião de diretoria. Se houver a
necessidade de efetuar serviços
dentro da quadra, os jogos do
campeonato serão transferidos para
TOP SPORT no Novo Mundo - na
rua Carolina Casteli, nº 1000.

Sindicato adquire novo terreno na
Praia de Saint Etienne - Matinhos/PR

O terreno que foi aterrado pela
entidade e vinha sendo utilizado
como estacionamento pelos

Terreno que fica entre a sede e a casa do caseiro agora é da entidade
a s s o c i a d o s e f a m i l i a r e s sede. Com a aquisição do mesmo,
frequentadores da sede de Saint futuramente poderemos projetar a
Etienne e que fica entre a casa do ampliação da sede e construir mais
caseiro e a sede, após muito tempo de um conjunto de sobrados como os
tratativas, finalmente foi comprado q u e l á j á e s t ã o . A s s i m ,
pelo sindicato. Desde a gestão do ex- conseguiremos atender mais
presidente Gilberto C. Rautt, o associados e seus
familiares,
sindicato ofertava pela compra do durante a alta temporada de verão,
terreno que fica entre os terrenos da quando a procura é maior.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA
GRÁFICA, DA COMUNICAÇÃO GRÁFICA E DOS SERVIÇOS GRÁFICOS

Fundado em 10 de junho de 2003

Trabalhadores e Trabalhadoras aderem ao Disque Denúncia!
3333-2528

Ações Sindicais
Ingra Indústria Gráfica Ltda. ___________________________________________________
Denúncias dando conta que a
empresa vinha atrasando o
pagamento de seus empregados,
levaram o Sindicato,
imediatamente convocar mesa
redonda perante ao MTE/SRTE, a
qual ocorreu no dia 05/06/2012. A
empresa confirmou que realmente

ocorreram alguns atrasos em um
pequeno período de dificuldades,
mas que atualmente, já
conseguiram colocar tudo em
ordem e que os pagamentos estão
sendo realizados dentro do prazo.
O sindicato esclarece que, em
nossa convenção coletiva de

trabalho possui previsão de multa
pelo descumprimento de cláusulas.
Reincidindo os atrasos o sindicato
solicita que os interessados entrem
em contato com a entidade pelo
telefone : 3333 2528 .

Máxi Gráfica e Editora Ltda. ____________________________________________________
O sindicato recebeu denúncia de
que a empresa vinha marcando
horas extraordinárias em relógio
ponto paralelo. O Sindicato,
imediatamente solicitou mesa
redonda (reunião) junto ao
MTE/SRTE, para que a empresa
comparecesse a fim de prestar
esclarecimentos sobre as

denúncias. A SRTE, agendou mesa
redonda para dia 05/06/2012. Pela
empresa foi dito que implantou três
turnos de revezamento, Segunda a
Sábado, totalizando jornada de 44
horas semanais, exatamente para
evitar que seus funcionários não
pratiquem horas extras, e que não
existe ponto paralelo, mas sim a

implantação de Registro eletrônico
de Ponto em substituição aos
antigos, adequando-se à Portaria
MTE 1510/2009.
Se houverem controvérsias com os
assuntos aqui tratados, o sindicato
solicita
que os empregados
entrem em contato com a entidade
pelo telefone : 3333 2528 .

Infante Indústria e Comércio e Representação de Impressão Gráfica _____________________
Recebemos denúncia de que a
empresa vinha atrasando o
pagamento de seus empregados, ou
seja, não pagava até o dia 5 do mês
subsequente ao vencido; não
pagamento de hora extra; falta de
pagamento do adicional noturno;
alteração de jornada de trabalho
sem a anuência e concordância dos
empregados e ausência de acordo
de compensação de sábados,
identificado pelo sindicato. O
Sindicato, imediatamente solicitou

mesa redonda (reunião) junto ao
MTE/SRTE, para que a empresa
comparecesse a fim de prestar
esclarecimentos sobre as
denúncias. A SRTE, agendou mesa
redonda para dia 06/06/2012. Pela
empresa foi dito que: vem pagando
os salários, adicionais e horas
extras dentro do previsto na
convenção e na lei; que possui
sistema de registro eletrônico
desde 2009, somente faltando o
cadastro do aparelho e que

realmente não possui acordo de
compensação do Sábado. Ficou
definido que a empresa deverá
agendar com o sindicato, horário
para realizar assembléia com os
trabalhadores para firmarem
acordo de compensação do Sábado.
Persistindo os assuntos aqui
tratados, o sindicato solicita que os
empregados entrem em contato
com a entidade pelo telefone :
3333 2528 .

Todas as mesas redonda foram acompanhadas por diretores do Sindicato, dentre eles:
Leonel Souza Ramos, Osvaldo Alves dos Santos e Edgar Correa dos Santos e também
pelo departamento jurídido da entidade através do Dr. Jackson Salata
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas do Estado do PR - “O Gráfico ” - junho/julho/2012 - página 02

Serzegraf Indústria Gráfica Ltda. - Clicheflex Reproduções Gráficas Ltda. __________________
O STIG/PR após receber denúncia
de trabalhadores dando conta que o
pagamento de salários e vale não
respeita o que é determinado em
convenção coletiva, ou seja, que o
pagamento não cai em conta no dia
5 do calendário e o vale não cai em
conta no dia 20 de cada mês. Assim,
ante o descumprimento de norma
legal e de convenção coletiva de
trabalho por parte do empregador
convocou mesa redonda perante a
Superintendencia Regional do
Trabalho para tratar do assunto.
A mesa redonda ocorreu no dia
06/06/2012, 10h30. A empresa não
reconhece que os pagamentos
estejam sendo feitos em desacordo
com a convenção coletiva, ou seja,
segundo a empresa o pagamento
cai na conta do funcionário e fica
disponível até dia 5 do mês
subsequente ao vencido, e, o vale
também fica disponível dentro do
previsto. Ainda, a empresa se negou
a apresentar ao sindicato da
categoria os comprovantes de
depósito bancários que de forma
simples poderia colocar fim à

discussão. Vale destacar que todo
dia 5 do calendário não é quinto dia
útil, uma coisa não tem nada a ver
com a outra, nossa convenção
coletiva prevê pagamento todo
dia 5 do calendário e na hipótese
de cair em Sábado, domingo ou
feriado, deve ser antecipado o
pagamento. O STIG/PR n ã o
possui meios para fiscalizar a
empresa, mas, se algum
empregado da Serzegraf Industria
e Editora Gr á fica Ltda . ou
Clicheflex Reproduções Gráficas
que se sentir prejudicado ou
lesado, por não ter o pagamento
caindo em sua conta até o dia 5 de
cada mês e o vale até dia 20 de cada
mês, pode procurar o STIG/PR
portando o comprovante de
depósito em conta, que o
STIG/PR se compromete a tomar
as medidas cabíveis. O
trabalhador pode estar se
perguntando qual a repercussão do
pagamento não estar sendo feito de
acordo com a convenção coletiva?
Pois bem, se isto for confirmado
por meio de documentos, (extrato

bancário), o trabalhador passa a ter
direito a uma multa no valor de
20% (vinte por cento) do piso da
categoria por ano de violação.
Evidente que o STIG/PR
manterá sigilo do documento e
representará judicialmente o
trabalhador que se sentir lesado e
que apresente o extrato bancário
que os depósitos não estão
ocorrendo na data definida em
conveção coletiva. O STIG/PR
ainda agradece aos trabalhadores
que de forma corajosa
denunciaram o descumprimento da
convenção coletiva de trabalho e
pede a colaboração aos demais, se
identificada a situação acima, tratase de violação de convenção
coletiva, portanto, é direito do
trabalhador ter o seu prejuizo
transformado em indenização.
Reincidindo os atrasos o
sindicato solicita
que os
interessados entrem em contato
com a entidade pelo telefone:
3333 2528 .

Arte Reale embalagens Ltda. ___________________________________________________
O STIGPR, recebeu denúncia de
que a empresa vem atrasando o
pagamento de seus empregados, ou
seja, não pagava até o dia 5 do mês
subsequente ao vencido; não vem
cumprido a cláusula 13ª da CCT fornecimento de vale refeição ou
fornecimento de refeição; não
fornece vale transporte para
empegados que necessitam do
mesmo; não possui acordo para
compensação do Sábado e assédio
moral praticado pelo empregador.
O Sindicato, imediatamente
solicitou mesa redonda (reunião)
junto ao MTE/SRTE, para que a
empresa comparecesse a fim de

prestar esclarecimentos sobre as
denúncias. A SRTE, agendou mesa
redonda para dia 20/06/2012. Pela
empresa foi demonstrada a
regularidade na maioria dos pontos
discutidos
com exceção do
fornecimento do vale refeição que
a empresa se compromete a
fornecer conforme prevê a nossa
Convenção Coletiva de Trabalho e
também a empresa não tem
firmado o acordo coletivo para
compensação do Sábado, a qual se
compromete firmar dentro do
prazo.“O Quanto
vale- página
transporte
a
Gráfico” maioao
de 2012
04
empresa esclarece que não fornece,
em virtude de todos seus

funcionários residirem próximo a
empresa a exceção de uma
funcionária que possui veículo
prório. Ficou definido que a
empresa deverá agendar com o
sindicato, horário para realizar
assembléia com os trabalhadores
para firmarem acordo de
compensação do Sábado e a
empresa cumprirá a cláusula da
convenção que prevê o
fornecimento de vale refeição.
Persistindo os assuntos aqui
tratados, o sindicato solicita que os
empregados denunciem para a
entidade pelo fone : 3333 2528.

R. M. Dalmaz Serviços Tipográficos Ltda. - PPR Gráfica _________________________________
O STIGPR, recebeu denúncia de
que a empresa vem atrasando o
pagamento de seus empregados, ou
seja, não pagava até o dia 5 do mês
subsequente ao vencido em

especial quanto ao vale e ainda, da
prática de assédio moral. O
Sindicato, imediatamente solicitou
mesa redonda (reunião) junto ao
MTE/SRTE, para que a empresa

comparecesse a fim de prestar
esclarecimentos sobre as
denúncias. A SRTE, agendou
mesa redonda para dia 22/06/2012.
Ficou definido que a empresa
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deverá cumprir os prazos de
pagamentos e adiantamento
salarial regulados em nossa CCT,
ou seja o pagamento deverá ser
realizado até o dia 5 de cada mês, se
esse cair em final em Domingo,

feriado ou Sábado não trabalhado,
o pagamento deverá ser
antecipado para o último dia útil,
anterior ao Domingo , feriado ou
Sábado não trabalhado. O mesmo
se aplica ao vale que deverá ser

pago até o dia 20. Acerca da
notícia de assédio moral a
empresa esclarece que aconteceu
apenas com um único funcionário
e uma única vez e nunca mais se
repetiu. Denúncias : 3333 2528.

Decorprint Decorativos do Paraná Indústria e Comércio Ltda. __________________________
O STIG/PR após receber denúncia de
trabalhadores dando conta que a
empresa Decorprint Decorativos está
trabalhando aos domingos, denúncia
de violação ao descanso de 1 domingo
por mês, ausência de autorização
prévia para trabalhos aos domingos,
prática de jornada 12x12. Ainda,
outras denúncias ocorridas no
período entre o protocolo do STIG e a
realização da mesa redonda. Assim,
considerando o descumprimento de
norma legal e de CCT por parte do
empregador convocou mesa redonda
perante a Superintendencia Regional
do Trabalho para tratar dos assuntos.
A mesa redonda ocorreu no dia
22/06/12, 09h. A empresa reconheceu
o trabalho aos domingos e alega que
há quatro semanas não exige mais de
seus emrpegados o trabalho aos
domingos. Comprometendo-se a não
mais realizar serviços neste dia da
semana sem a devida autorização do
Ministério do Trabalho e produção de
Acordo Coletivo com o STIG/PR;
Em relação a jornada 12x12 a
empresa reconheceu a prática, alega

que as horas extras estão sendo pagas
e afirmou que a empresa está
providenciando a abertura de um
terceiro turno para diminuir a carga
de trabalho, mas não consegue neste
momento definir quando o terceiro
turno começará; O STIG/PR e a
SRET demonstram preocupação em
tal prática que desgasta o trabalhador
e expõe o mesmo ao risco de
acidente. O STIG/PR pretende que a
empresa apresente uma solução para
o problema e sem remanejamento de
trabalhadores que atuam nos turnos
atuais; A empresa negou o fato de
não aceitar atestados médicos.
Entretanto, o sindicato sugeriu que
os atestados sejam entregues
diretamente no RH da empresa, sem
intermediação do Supervisor,
Encarregado ou outros. Assim,
haverá certeza que o atestado
chegará ao conhecimento do RH; A
empresa reconheceu a supressão do
convênio médico por dificuldades
financeiras, não havendo como
afirmar quando o mesmo será
restabelecido, acreditando se tratar

de uma situação temporária; Neste
mesmo sentido, reconheceu o atraso
no pagamento de antecipação
salarial, o "vale", que até a data de
22/06/2012 ainda nao havia sido
pago, não podendo se comprometer
a uma data para depósito do valor
devido aos empregados. O
STIG/PR pretende a solução por
parte do empregador no menor
prazo possivel; A empresa disse
desconhecer o desvio de função
alegado pela denúncia da qual
empregados auxiliares estariam
operando equipamentos sem o
devido treinamento;O STIG/PR
aproveita para registrar sua
desaprovação à punição disciplinar
aplicada a um cipeiro da empresa. O
STIG/PR apresentou notificação
opondo-se aos fatos e aos motivos
relatados pela empresa, desacato a
superior, eis que segundo consta da
denúncia os motivos estariam
ligados ao desvio de função acima
discutido não sendo adequada a
posição adotada pela empresa.

Reunião com o jurídico da empresa
Decorprint, a representante da
empresa, os trabalhadores
acompanhados do jurídico da
entidade na sede administrativa do
sindicato no dia 17 de julho de 2012,
para tratarem sobre as demissões,
após reunião no MTE/SRTE

Gestante dispensada durante vigência
de contrato de experiência é reintegrada ao emprego
A Segunda Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 10ª Região
( T RT- D F / TO ) d e t e r m i n o u a
reintegração de empregada gestante
que foi dispensada durante a vigência
do contrato de experiência de
trabalho. A Turma entendeu que a
trabalhadora grávida faz jus à
estabilidade provisória e ainda ao
pagamento dos salários e respectivos
reflexos, como se trabalhando
estivesse, desde a data da dispensa

até a efetiva reintegração da
funcionária no emprego. Segundo o
desembargador Brasilino Santos
Ramos, relator do processo, os
recentes precedentes do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) adotam
o posicionamento de que a
estabilidade provisória da gestante,
assegurada constitucionalmente no
artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato
das Disposições Constitucionais

Transitórias (ADCT), não impõe
qualquer restrição quanto à
modalidade do contrato de trabalho,
uma vez que a garantia visa à tutela
do nascituro. “O único requisito
exigido para a empregada ter direito
à estabilidade provisória é
encontrar-se grávida no momento da
rescisão contratual e tal fato ficou
comprovado nos autos”, afirmou o
magistrado. Processo nº 1949-2011101-10-00-8 RO.
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Daniele Pontarolla Martins M.E. - Gráfica Americana _________________________________
O Sindicato, recebeu denúncia de
que a empresa vinha atrasando o
pagamento de seus empregados, ou
seja, não pagava até o dia 5 do mês
subsequente ao vencido;
descumprimento de pisos salariais
convencionados; não recolhimento
da Contribuição Sindical;
pagamento de rescisões fora do
prazo e sem a homologação do
sindicato. O STIGPR,

imediatamente solicitou mesa
redonda (reunião) junto ao
MTE/SRTE, para que a empresa
comparecesse a fim de prestar
esclarecimentos sobre as
denúncias. A SRTE, agendou mesa
redonda para dia 28/06/2012.
Aguardado a empresa por 30
minutos a mesma não compareceu
a reunião. Diante do não
comparecimento da empresa, o

sindicato protocolou pedido de
fiscalização na empresa junto a
SRTE, para apurar as
irregularidades e aplicar as
sanções cabíveis. Persistindo os
assuntos aqui descritos, o sindicato
solicita
que os empregados
entrem em contato com a entidade
pelo telefone : 3333 2528 .

Monalisa Editora Gráfica Ltda e Edotra Mona Ltda. ____________________________________
O STIG/PR após receber denúncia
de trabalhadores dando conta que
funcionários da empresa vinham
desempenhando funções diferentes
da que foi registrado em CTP e,
considerando a prática ilegal do
empregador, solicitou mesa
r e d o n d a p e r a n t e a
Superintendencia Regional do
Trabalho para tratar dos assuntos.
A mesa redonda ocorreu no dia

11/06/12, 09h00. Pela empresa foi
afirmado que o único auxiliar de
serviços gerais não executa
atividade de auxiliar de operador
de máquina e, neste sentido,
reclama a ausência da função de
auxiliar de operador para aqueles
trabalhadores que não possuem
experiência na função, já que a
CCT da categoria tem seus pisos
iniciais para operadores com 12

meses de experiência. O Sindicato
por sua vez, expôs o reflexo
negativo que a anotação errada de
função pode ocasionar ao
trabalhador, bem como os riscos de
futuras demandas judiciais.
Persistindo os assuntos aqui
tratados, o sindicato solicita que
os empregados denunciem para
a entidade pelo fone : 3333 2528.

Grupo Econômico Atual Card (Jeferson Siqueira Gráfica, Denísia da Costa e Paulo Geraldo Gráfica)_
O STIG/PR após receber denúncia
de trabalhadores dando conta que a
Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes - CIPA, eleita possuía
somente empregados ocupantes de
cargo de chefia convocou mesa
redonda perante a SRET para tratar
do assunto. A mesa redonda
ocorreu no dia 29/06/2012, 10h30,
contando com a presença dos
senhores Leonel Souza Ramos
(Presidente do STIG/PR) e Jackson
Salata (Advogado), e, pelos
representantes das empresas
acompanhados pelo jurídico. O
STIG/PR esclareceu que a reunião
teria por objetivo checar indícios se
a denúncia dos trabalhadores que
se sentiram prejudicados durante a

abertura do processo eleitoral para
ocupar cargo de comissão interna
de prevenção de acidentes- CIPA.
Trabalhadores entraram em
contato com o STIG/PR
reclamando que não puderam se
candidatar ficando a comissão
restrita a pessoas de função de
confiança da empresa.
Negado os fatos pelo representante
da Empresa Denísia da Costa, o
mesmo comprometeu-se a
apresentar em cinco dias a
documentação relativa a atual
composição de CIPA, na sede do
STIG/PR. No prazo ajustado a
empresa apresentou os
documentos, e, após análise de
cada documento, o STIG/PR

percebeu que a quase a totalidade
da composição e os eleitos exercem
sim cargos de confiança. Em nova
reunião realizada na SRET no dia
27/7/2012, a entidade levou a
dacumentação, sendo que a
empresa afirma que tratou-se de
iniciativa voluntária dos
empregados eleitos em se
candidatar. O STIG/PR, solicitou
uma oportunidade para comparecer
no local de trabalho e conversar
com os trabalhadores. A empresa
concordou com a visita do
Sindicato, solicitando somente que
haja prévio agendamento.
A
entidade continuará com as
tratativas e tomando as medidas
cabíveis quanto aos ítens tratados.

Artes Gráficas Tamandaré Ltda. __________________________________________________
O Sindicato, recebeu denúncia de
que a empresa não vinha
cumprindo com o prazo de
pagamento salarial e de
adiantamento, não fornecia vale
transporte e vale alimentação e a
falta do recolhimento do FGTS. O
Sindicato, solicitou mesa redonda
(reunião) junto ao MTE/SRTE,
para que a empresa comparecesse a
fim de prestar esclarecimentos

sobre as denúncias supracitadas. A
SRTE, agendou mesa redonda para
dia 06/06/2012. Pela empresa foi
esclarecido que houve dificuldades
financeiras e que repercutiram no
atraso do recolhimento do FGTS,
mais que precisava de um prazo de
4 meses para quitar esse débito
parceladamente, cujo recolhimento
efetuado remeterá por fax ao
sindicato. Quanto ao fornecimento

de vale alimentação e pagamento
salarial dentro do prazo estipulado
em CCT, a empresa também
seguirá as especificações contidas
na mesma. Persistindo os assuntos
aqui discutidos, o sindicato solicita
que os empregados entrem em
contato com a entidade pelo
telefone : 3333 2528 .
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Optagraf Editora e Gráfica Ltda. ________________________________________________
O Sindicato, recebeu denúncia de
haver assédio a trabalhadores,
especialmente a existência de
vigilância interna na utilização das
instalações sanitárias e do vestiário,
causando mal-estar especificamente
às trabalhadoras do sexo feminino. O
Sindicato, solicitou mesa redonda
(reunião) junto ao MTE/SRTE, para

que a empresa comparecesse a fim de
prestar esclarecimentos sobre as
denúncias supracitadas. A SRTE,
agendou mesa redonda para dia
13/07/2012.
Pela empresa foi
negado a existência de assédio ou
mesmo da fiscalização quanto ao uso
de sanitários e vestiários. Ficou
acordado que, para melhor solução

do problema, o sindicato fará uma
visita no local com a distribuição de
cartilha orientativa e
esclarecimentos aos trabalhadores ,
incluíndo a empresa Fox Originais
Gráficos, que faz parte do grupo. .
Persistindo os assuntos, denunciem
pelo telefone : 3333 2528 .

TRABALHADORA DEMITIDA POR JUSTA CAUSA NA EMPRESA
SERZEGRAF SEM ESCLARECIMENTO DO FATO RECEBE ASSESSORIA DO STIG/PR
O STIGPR manifesta-se contrário a
atitude das empresas Serzegraf Ltda.
e Clicheflex Reproduções Gráficas
Ltda. que demitiram por JUSTA
CAUSA a trabalhadora D.F.M. sem
esclarecer para a trabalhadora quais
os motivos que fundamentaram o seu
desligamento.O STIGPR foi
procurado pela trabalhadora, que
relatou sua demissão por justa causa e
outros abusos cometidos pelos
empregadores e disponibilizou de
imediato sua assessoria jurídica para
acompanhar a trabalhadora perante
ao MTE/SRTE. A trabalhadora
relatou condutas típicas do ASSÉDIO
MORAL no ambiente de trabalho e
que podem ser encontrados na
cartilha contra o ASSÉDIO que vem
sendo distribuída pelo STIG/PR nas
gráficas; Em 24/07/2012 ás 14h00
reuniram-se na sede da MTE/SRTE
desta capital a trabalhadora D.F.M,
preposto da empresa e seu advogado,

e, Presidente do STIG/PR Senhor
Leonel SouzaRamos, Diretor do
STIGPR Osvaldo Alves e Dr.
Jackson Luiz Salata advogado do
STIGPR mediados pela Senhora Inês
Fappi Cavassin; Iniciada a reunião
perante a Comissão Regional de
Igualdade de Oportunidades de
Gênero, de Raça e Etnia, de Pessoas
com deficiência e de Combate a
Discriminação, a empresa não
concordou em discutir o assunto e
também não forneceu nenhuma
explicação quanto aos fatos que
supostamente motivaram a justa
causa, limitando-se responder que
houve indisciplina e insubordinação;
O STIGPRentende que houve
afronta aos direitos do trabalhador,
eis que a empresa apresentou o
fundamento legal da justa causa mas
ao ser questionada sobre os fatos
nada esclareceu. Assim,
considerando que a empresa se

negou a conciliar, o STIGPR tomou
outras medidas legais e cabíveis ao
caso, encaminhando ao
Ministério Publico do Trabalho do
Paraná a denuncia, e, igualmente
estará assessorando a trabalhadora
em demanda judicial individual e
coletiva postulando as devidas
reparações que entende devida;
O STIGPR pede o apoio aos
trabalhadores companheiros das
empresas acima citadas, pedindo
que continuem denunciando atos de
ASSEDIO MORAL praticados por
seus superiores; O Presidente
Leonel Souza Ramos afirma que a
demissão normal já não é algo
positivo, e, quando ocorre por justa
causa, sem explicação como no caso
discutido,acaba tornando
tudo ainda pior; A união dos
trabalhadores manifestando sua
reprovação fortalece a categoria,
concluiu o atual Presidente.

AVISO PRÉVIO - ENTENDIMENTO DO STIG/PR
"O STIG/PR reconhece o conteúdo do memo circular 010/2011 do MTE, e, tal como o parecer
jurídico daquele órgão, entende que nunca houve nenhuma espécie de caráter de reciprocidade
na Lei 12.506/2011 . Portanto, indevido e nulo de pleno direito nos termos do artigo 9 da CLT a
exigência de cumprimento de aviso prévio superior ao definido neste dispositivo por parte do
empregador, ressalvado ao empregado o recebimento da multa prevista no artigo 477 da CLT
por consequência direta da IMPERÍCIA do empregador, prepostos e de seus contratados. A lei
é de clareza solar, não há dubiedade em sua interpretação, persistindo no equivoco anunciado o
empregador aproxima-se da má-fé cometendo ílicito sujeito ás sanções cabíveis.”

Atestado Médico
Trabalhadores e Trabalhadoras, na
sequência, informamos algumas
iniciativas que devem ser tomadas
sobre ATESTADO MÉDICO:

+Sempre que forem apresentar
Atestado Médico na empresa,
tirem uma fotocópia para
guardarem em seu poder; +Em
caso de na entrega do Atestado
Médico a empresa se negar a
receber, compareça a uma
delegacia de polícia mais próxima,

para fazer Boletim de Ocorrência,
na sequência, dirija-se ao STIGPR,
para o/a conduzirmos à secretaria
específica no Ministério do
Trabalho; +Lembre-se, somente
um médico pode contestar um
atestado emitido por outro.
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Denúncias de descumprimento de normas de saúde e segurança
do trabalho levam sindicato a solicitar
fiscalização junto ao MTE/SRTE e empresa
se adequa às normas. STIG/PR recebeu retorno da
O STIG/PR, por intermédio de seu
presidente Sr. Leonel Souza Ramos
requereu fiscalização para a
Superintendência Regional do
Trabalho no estabelecimento da
empresa ROSELI BRESSAN
PORTUGAL ME - REKORT após
receber denúncia de trabalhadores
dando conta que a empresa
descumpria normas de saúde
segurança e medicina do trabalho.
A denúncia relatava que os
empregados não utilizam
equipamento de proteção individual
de segurança do trabalho, sendo
rotina o uso de verniz UV, tintas
especiais, emulsão, bloqueador,
r e m o v e d o r, d e s i n g r a x a n t e ,
thinner, álcool isopropílico
(composto de hidrocarbonetos),
álcool de posto de combustível,
pasta alcalina removedora, (pasta
que pode em 3 minutos sobre a tela
chegar a derreter a mesma), e que o
cheiro de produto químico no local
era muito forte causando
desconforto.
Em 19/06/2012 o

SAÚDE, SEGURANÇA
E
MEDICINA
DO
TRABALHO

Superintendência Regional do
Trabalho sobre o Relatório de
Inspeção realizada na empresa
anunciando a PROCEDÊNCIA
da denúncia. Assim, a
Superintendência Regional do
Tr a b a l h o e m i t i u Te r m o d e
Notificação – (22745) para as devidas
adequações no seguinte sentido: 1)
Realizar Treinamento com os
e m p re g a d o s s o b re o u s o d e
equipamento de proteção individual;
2) Adquirir assentos adequados para
o setor de produção; 3) Adequar o
sistema de ventilação do setor de
verniz, além do sistema de exaustão
na máquina de verniz; 4) Apresentar
o Programa de Prevenção de Riscos
A m b i e n t a i s p a r a a
Superintendência; 5) Apresentar os
Atestados de Saúde Ocupacional dos
empregados (Exames Médicos); 6)
Apresentar o Programa de Controle
Médico e Saúde Ocupacional do ano
de 2011 para a Superintendência; 7)
Apresentar as atas de reuniões de
CIPA para a Superintendência.

Encerra o relatório da
Superintendência Regional do
Trabalho confirmando que após o
prazo concedido a empresa
atendeu aos itens notificados.
O Presidente do STIGPR Sr.
Leonel Souza Ramos entende
como positivo o resultado da
fiscalização considerando que a
empresa melhorou as condições
do ambiente de trabalho para os
seus empregados. Acrescenta que
os exames médicos que passam a
ser realizados e acompanhados
contribuem para a prevenção da
saúde do trabalhador.
O STIG/PR agradece aos
trabalhadores que de forma
corajosa denunciaram o
descumprimento das normas de
saúde segurança e medicina do
trabalho;

PERÍCIA DE INSALUBRIDADE realizada nas empresas
JEFFERSON SIQUEIRA GRÁFICA LTDA E PAULO GERALDO BORGES GRÁFICA
A trabalhadora R.A.C.M
representada por advogado de seu
sindicato ajuizou processo
trabalhista em face das empresas
acima identificadas em especial
pedindo a condenação ao pagamento
do adicional de insalubridade. O
perito nomeado pelo juiz do trabalho

realizou a perícia em 23/04/2012, na
Rua Sebastião Malucelli, 736, bairro
Novo Mundo. A perícia reconheceu a
existência de insalubridade em grau
médio no posto de trabalho avaliado
(20%), nunca é demais lembrar que o
laudo é individual, intransferível e
exclusivo, portanto, o resultado obtido

pela trabalhadora pode não se
repetir para outro empregado.
Ainda, cabe-nos informar que o
resultado da perícia poderá ser
questionado judicialmente pelas
empresas.

TRABALHADORA DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA PELA GRÁFICA PONTAROLLA OBTEM
NA JUSTICA DIREITO AO SAQUE DO FGTS E ALVARÁ PARA REQUERER SEGURO DESEMPREGO
Em maio de 2012 a trabalhadora
R.D.S. foi demitida da empresa
GRÁFICA PONTAROLLA sem
receber da empresa as guias para
saque do FGTS e requerimento do
seguro desemprego.
A
trabalhadora foi devidamente
assistida pelo STIG/PR e ingressou
com demanda judicial protestando
pela entrega das guias, devidamente
intimada pelo juizo a empresa não se

pronunciou a respeito.
Assim, a trabalhadora
antecipadamente recebeu alvará para
saque do FGTS e requerimento do
Seguro Desemprego expedido pelo
juiz do trabalho desta capital e
prossegue com a ação na justiça para
buscar as outras verbas devidas.
Segundo o presidente Leonel Souza
Ramos esta é uma situação ingrata
para o trabalhador que precisa buscar

socorro na justica do trabalho
para receber direitos garantidos
em lei. O presidente da entidade
conclui chamando a atenção de
outros trabalhadores em situação
igual que procurem pelo
STIG/PR para receber a devida
assistência considerando que não
se trata de um caso único dentro
da categoria, então, em caso de
dúvidas, ligue 3333-2528.
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PIES

Programa de Incentivo ao Esporte

No útimo dia 30 de junho, aconteceu em
nossa sede recreativa a passagem de faixa
dos alunos de MUAY THAY e KARATE.
Com a participação de representantes das
respecitvas federações paranaense, as
cerimônias aconteceram no período da
manhã para os alunos que praticam MUAY
THAY e no período da tarde para os alunos
praticantes do KARATE. Após o
cerimonial, alunos e mestres realizaram
festa de confraternização.

Pratique
Esporte.
Esporte é
Saúde!
A equipe do STIGPR, composta por trabalhadores e filho de trabalhadores do ramo gráfico,
participa pelo segundo ano consecutivo da Copa Kaiser de futebol amador. A estréia será
dia 05/08/2012, às 15:30 - STIGPR X AER VASCO - www.facebook.com/CopaKaiserCuritiba

Trabalhadores e Trabalhadoras da
Decorprint se unem e com o apoio
do sindicato paralisam empresa
e garantem pagamento salarial
Após várias denúncias junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego,
feitas pelo sindicato, trabalhadores
e trabalhadoras da Empresa
Decorprint, numa atitude de união,
resolveram, junto com o apoio do
Sindicato, paralisar os trabalhos, no

dia 29 de junho último, enquanto a
empresa não definisse a data de
pagamento do mês, haja visto que a
empresa vinha atrasando os
pagamentos e vales e que, informaram
aos trabalhadores, que não teriam
previsão para o pagamento de junho.
Diante da paralização e reivindicação
dos funcionários e funcionárias, a
empresa depositou os salários até as 5

Campanha contra
Assédio Moral e
Sexual no Trabalho

horas do dia, como havia se
comprometido durante a
assembléia realizada com os
trabalhadores na portaria da
empresa. O sindicato parabeniza
a todos os trabalhadores e
trabalhadoras que demonstraram
que unidos, podemos resolver os
conflitos do nosso dia a dia!

Denuncie
STIGPR
3333-2528
Saiba o que caracteriza assédio.
Retire cartilha em nossa sede Administrativa
Rua Brasílio Itiberê, 3080 - Água Verde

Irregularidades em sua empresa? DENUNCIE!
41-3333-2528 - Denúncia anônima.
Somente assim o sindicato poderá tomar providências.
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