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NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2015

Em meio à grave crise econômica enfrentada pelo Brasil, é muito importante que as categorias econômica e
profissional gráfica trabalhem de modo coeso para que nosso setor de atividade sofra o mínimo possível.
Nesse sentido, entendemos que o diálogo permanente e a transparência nas informações, fatores constantes
nas negociações coletivas de trabalho anteriores, sejam fundamentais para atravessarmos essa grande
turbulência nacional.
Com esse espírito, cabenos informar que a projeção de queda da produção física da indústria gráfica para 2015
foi revisada para 7,5%. Essa estimativa devese aos resultados do segundo trimestre, quando nossa produção
física registrou recuo de 10,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na comparação com o primeiro
trimestre de 2015, descontando o padrão sazonal, a produção caiu 6%, enquanto a indústria de transformação
recuou 2,3%. Os cálculos baseiamse na Pesquisa Industrial Mensal do IBGE.
Embora o momento econômico brasileiro seja realmente grave, os números nos surpreenderam negativamente.
Neste cenário tão adverso que estamos vivendo, o histórico de entendimento, negociação democrática e
isonômica entre os trabalhadores e as gráficas de São Paulo é um trunfo que temos, para lutar e vencer mais
essa crise que assola o País.
Por isso, o nosso objetivo é trabalhar para que esse espírito prevaleça na negociação coletiva que iniciaremos
em breve. Mais do que nunca, o diálogo franco e sereno entre as partes envolvidas, com uma análise realista e
profunda da conjuntura nacional, será fator decisivo para que tenhamos força e energia para emergir da crise.
Esperamos que empresários e trabalhadores gráficos sigam de modo coeso para passar a tempestade e para
que o setor saia fortalecido de mais uma recessão que contamina o Brasil.
Cordialmente,

Fabio Arruda Mortara
Presidente

O SINDIGRAFSP INFORMA tem por objetivo levar ao conhecimento dos empresários gráficos e dos
colaboradores das empresas do setor, informações sobre as negociações coletivas de trabalho e temas
correlatos.
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