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Sindicato das Indústrias Gráficas
no Estado de São Paulo
SINDIGRAF-SP

Fundado em 1923, o Sindigraf-SP é o mais tradicional sindicato
do setor gráfico paulista. A sua honrada função é intermediar
o diálogo entre as empresas, trabalhadores, entidades de classe,
poder público, e a sociedade como um todo. Para isso a entidade
promove a transmissão de conhecimentos técnicos e gerenciais,
através de publicações, pesquisas, censos, palestras, cursos
e eventos.
Site: www.sindigraf.org.br
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Palestras técnicas,
marketing e gestão
Em parceria com o DEMPI (Departamento da Micro e Pequena
Indústria) da FIESP, o SINDIGRAF-SP promove ao longo do ano
palestras técnicas, de marketing e de gestão com temas relevantes
e atuais, focando sempre no crescimento e aprimoramento de suas
indústrias filiadas.
A participação é gratuita para as indústrias em dia com as
contribuições patronais.
Alguns temas:
• Plano de Marketing
• Direito Eletrônico na Era Digital
• Administração Financeira e Planejamento Tributário
• Planejamento das necessidades de caixa e capital de giro
• Liderança e Trabalho em equipe
Para saber mais acesse o portal: www.sindigraf.org.br
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Assessoria Jurídica
Tenha à sua disposição artigos, legislações e acompanhamentos
dos projetos de lei e matérias relevantes sobre o setor
com o serviço de Assessoria Jurídica do Sindigraf-sp.
A empresa filiada à entidade conta com toda a assessoria
profissional consultiva, ligadas às questões trabalhistas
e a Convenção Coletiva de Trabalho.
Para solicitar o serviço utilize o contato com o Sindigraf:
e-mail: dejur@abigraf.org.br ou telefone: (11) 3232-4500.
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Seguro de Vida em Grupo
SulAmérica
Planos exclusivos e valores especiais para os filiados
que desejam realizar seguro de vida em grupo.
Conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho dos
gráficos, o plano também inclui a cobertura ao auxílio funeral.
Vendas e Informações:
Tel.: (11) 5525-0777 ou www.allvanseguros.com.br

Ligue: (11) 5525-0777
SINDIGRAF

CONSULTORIA DE BENEFÍCIOS E SEGUROS

www.allvancorretora.com.br

SÃO PAULO

A AllVan Corretora em parceria com o Sindigraf/Abigraf oferece
produtos e serviços de qualidade para a indústria gráfica.
BENEFÍCIOS

SEGUROS

- Saúde
- Odontológico
- Previdência Privada
- Affinity

- Automóvel
- Responsabilidade Civil Geral
- Responsabilidade Civil Profissional
- Fiança Locatícia/Aluguel
- Garantia Aluguel
- Seguro Patrimonial/Empresarial
com desconto de até 25%

Exclusivo para a Indústria Gráfica
A AllVan negociou junto a Sul América um seguro de vida exclusivo
para os funcionários das gráficas, e que atende a convenção sindical.
À partir de R$ 2,30 você pode contratar um seguro para seus funcionários.
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Vale Refeição e Vale
Alimentação Sapore Benefícios
Através de parceria, as empresas podem adquirir os seguintes
produtos, com taxas atrativas e subsidiadas.
1) Sapore Mercato (Vale Alimentação) previsto
pela Convenção Coletiva de Trabalho.
2) Sapore Ristorante (Vale Refeição) sem previsão
pela Convenção Coletiva do Trabalho.

Taxas de acordo com a tabela abaixo:
• Pedidos de até R$30.000,00 - Taxa de administração de 0,5%
• Pedidos acima de R$30.000,00 - Taxa de administração ISENTA
• 14 dias para pagamento
• Taxa de emissão de cartão - ISENTA
• Taxa de cancelamento - ISENTA
• Taxa 2ª via cartão - R$3,00
Contato:
www.saporebeneficios.com.br
Tel.: (11) 2789-2565 - (11) 9176-2557
sidnei.silva@saporebeneficios.com.br
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Banco de Empregos
No site do SINDIGRAF-SP, os profissionais da indústria gráfica
tem acesso a um banco de empregos exclusivo do setor.
Anunciar no lugar certo aumenta a visibilidade e torna
a pesquisa mais focada, facilitando encontrar candidatos
e oportunidades de emprego.
Com este benefício, os filiados podem procurar ou publicar vagas e
currículos da melhor maneira.
Para saber mais acesse: www.sindigraf.org.br
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Valores diferenciados na compra
de Cesta Básica e Cartão
Alimentação com a CBA
Parceria com a CBA para aquisição de Cesta Básica
e Cartão Alimentação com valores e condições diferenciadas.
Conforme cláusula 16º da Convenção Coletiva de Trabalho,
previsão de fornecimento de Cesta de Alimentos ou equivalente
em vale-compras.
Contato: (11) 2125-1022 - (11) 8036-3950
ou paula.dourado@cba.com.br
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Cesta Básica com valor
especial na Calvo Cestas
A parceria com a Calvo beneficia as empresas gráficas na aquisição
de CESTA BÁSICA. Foram montadas 3 opções com a composição
mínima da convenção coletiva. A única variação entre as opções
são as marcas dos produtos.
Para informações, cotações e outras composições:
Tel.: (11) 2942-6000 ramal 283 ou alexandre@calvo.com.br
Informar o código (SINDIGRAF)

EM SUA PRÓXIMA COTAÇÃO FALE COM A CALVO

GRANDES DESCONTOS
E PREÇOS ESPECIAIS
VOCÊ VAI SE SURPREENDER!!
A CALVO é uma das maiores empresas do
mercado de Cestas Básicas e Cestas Natalinas,
e tem mais de 40 anos de tradição.

Para maiores informações, entre em contato com a Calvo
Telefone: (11) 2942-6000 | E-mail: calvo@calvo.com.br | Site: www.calvo.com.br
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Desconto em produtos através
de hotsite do Walmart.com
Empresários gráficos, seus funcionários e dependentes podem
adquirir através do hotsite www.walmart.com.br/sindigraf
produtos com os seguintes descontos, 15% na categoria utilidade
doméstica, 10% na categoria móveis e 5% nas demais categorias.
As compras devem ser efetuadas pelo hotsite:
www.walmart.com.br/sindigraf
ou pelo Televendas (11) 3003-6000
(Mencionar o código “SINDIGRAF”)
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BV Financeira
Crédito Consignado
Colaboradores das indústrias gráficas agora podem contar
com a BV Financeira, na contratação de crédito consignado
com desconto em folha de pagamento, a regulamentação
dessa modalidade é amparada pela Lei 10.820/2003. Através
dessa parceria são oferecidas condições de comercialização
diferenciadas, taxas reduzidas e seguro gratuito.
Os contratos devem ter anuência do RH da gráfica,
e são realizados através da Ativa Negócios, correspondente
bancário da BV Financeira.
Correspondentes autorizados:
(11) 3334-4343 ou gerencia@ativanegocios.com.br
(11) 3164-3265 ou gaiarsa@degpromo.com.br
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Cursos de Capacitação
e Desenvolvimento
O SINDIGRAF-SP promove cursos dos mais variados temas para
desenvolvimento e capacitação de suas indústrias filiadas.
Os cursos com carga horária diferenciada são exclusivos para
indústrias em dia com as contribuições patronais, os participantes
recebem no final do curso certificado.
Consulte os temas e datas em www.sindigraf.org.br
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Contatos SINDIGRAF-SP
Central de Atendimento:
(11) 3232-4500

Departamentos:
Recepção: (11) 3232-4500
Marketing: (11) 3232-4501
Jurídico: (11) 3232-4502
Administrativo e Financeiro: (11) 3232-4503
Associativismo: (11) 3232-4521
GRAPHIA: (11) 3232-4504
Econômico: (11) 3232-4534
E-mail: sindigraf@sindigraf.org.br
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Rua do Paraíso, 529 • Paraíso • São Paulo • SP • CEP: 04103 - 000
Tel.: (11) 3232 - 4500 • www.sindigraf.org.br • sindigraf@sindigraf.org.br
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