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Caro amigo gráfico, 

Nossa Palavra

 Comemoramos, em 7 de fevereiro, 
o Dia do Grá�co. A data traz à tona a 
trajetória histórica marcada pela evolução 
da pro�ssão, além de homenagear os 
trabalhadores que dedicam grande parte 
da vida a produzir e difundir materiais 
impressos – sempre prezando pela 
inovação e qualidade em suas criações. O 
Sindgrá�ca Ceará parabeniza todos os 
funcionários e empresas �liadas à 
instituição por mais um ano de marcos e 
pela importância que possuem no 
contexto econômico e social. Feliz Dia do 
Grá�co!
 Raul Fontenelle 
Presidente do Sindgrá�ca 

Dúvidas jurídicas

Debates Gráficos Sindgráfica contra o ISS

 Em caso de demissão sem justa 
causa, que é a dispensa sem que o 
empregado tenha dado motivo grave 
para o desligamento, a empresa deve 
ao funcionário desligado uma série de 
garantias. 

 As garantias trabalhistas são 
previstas no artigo 477 da Consolida-
ção das Leis Trabalhistas (CLT) e 
também no artigo 7º da Constituição 
Federal, que estabelecem a indeniza-
ção de trabalhadores demitidos.

 A empresa deve indenizar o 
trabalhador demitido com o pagamen-
to do aviso prévio, décimo terceiro 
salário normal e indenizado (re�exo do 
aviso prévio), férias vencidas e férias 
proporcionais. 

Além disso, adicional de um terço de 
férias, saldo de salário, indenização 
especial de um mês de remuneração se 
a dispensa ocorrer no mês que antece-
de a data base da categoria e 40% do 
FGTS, pago em guia especí�ca.

 Em caso de demissão sem justa 
causa, que é a dispensa sem que o 
empregado tenha dado motivo grave 
para o desligamento, a empresa deve 
ao funcionário desligado uma série de 
garantias trabalhistas. 

 Tais garantias  são previstas no 
artigo 477 da Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT) e também no artigo 
7º da Constituição Federal, que estabe-
lecem a indenização de trabalhadores 
demitidos.

 A empresa deve indenizar o 
trabalhador demitido com o pagamen-
to do aviso prévio, décimo terceiro 
salário normal e indenizado (re�exo do 
aviso prévio), férias vencidas e férias 
proporcionais, adicional de um terço de 
férias, saldo de salário, indenização 
especial de um mês de remuneração se 
a dispensa ocorrer no mês que antece-
de a data base da categoria e 40% do 
FGTS, pago em guia especí�ca.
 
 É importante estar atento aos 
prazos previstos na legislação, lembran-
do que o período de 10 dias para casos 
em que o aviso prévio é indenizado é 
contado a partir do dia seguinte ao 
desligamento e não diferencia sábados, 
domingos e feriados, são contados dias 
corridos. Se o aviso prévio for trabalha-
do, o pagamento deve ser feito no 
próximo dia útil.
 
Ana Karolina Moreira Sampaio
Estagiária Trabalhista
Revisado por Catarina Arruda Maia
Advogada OAB/CE 20.093
Ambas do corpo Jurídico do Escritório 
Lima e Moreira Advocacia S/S

O Sindgrá�ca, buscando dinamizar informações de 
interesse dos seus associados, lançou, no dia 18 de 
janeiro, o Painel Debates Grá�cos. Mensalmente, um 
especialista de mercado abordará um assunto especí�co.  
A primeira edição do projeto, que teve como tema 
“Causas Trabalhistas”, contou com a exposição dos 
advogados Catarina Moreira e Jorge Lima. A próxima 
edição, que será realizada no dia 8 de fevereiro, abordará 
o tema: “Tributos: ser prestador de serviços ou produtor 
grá�co?”. A reunião contará com a presença do 
especialista �nanceiro Maicon Baia, que esclarecerá 
pontos a respeito de Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) e Impostos Sobre Serviços 
(ISS). Os encontros ocorrerão acontecendo às 
quartas-feiras, sempre ao meio dia, na cobertura da FIEC.

A revista Graphium, periódi-
co voltado para o mercado 
do empreendedorismo grá�-
co, publicou em sua versão 
de número 4, uma matéria 
sobre a luta do Sindgrá�ca 
Ceará contra a cobrança 
indevida do Imposto Sobre 
Serviços (ISS).

O conteúdo explana as prioridades de aplicação do 
imposto e as di�culdades enfrentadas pelos empresários 
do setor devido à vigência da taxa. A Graphium é 
conhecida nacionalmente e elaborada pelo Sindicato das 
Indústrias Grá�cas do Estado de Pernambuco (Sindusgraf- 
PE), em parceria com as Abigrafs do Norte e Nordeste. A 
distribuição ocorre em ambas as regiões.



Conheça as vantagens de ser um associado Sindgráfica

Capa

PROCOMPI reaberto para o setor Dia do Gráfico

 O Sindgrá�ca, entidade vinculada ao Sistema da 
Federação das Indústrias do Ceará (FIEC), estimula e 
representa, há 75 anos, o setor grá�co no Ceará. A 
associação de empresas organiza e divulga os materiais 
elaborados pela classe. O intuito é aumentar a qualidade do 
trabalho desenvolvido e melhorar a visibilidade dos 
empreendimentos no mercado. Até o momento, o sindicato 
conta com 74 associados.

 

 
 O primeiro Informativo, de frequência semanal, é 
constituído por informações discutidas pelos associados em 
encontros às quartas-feiras. O Sindgrá�ca em Notícias, por 
sua vez, aborda mensalmente assuntos de interesse para os 
empresários, como economia e inovações e tendências do 
mercado.

 Caracterizado como um dos mais tradicionais 
sindicatos do Estado, o Sindgrá�ca oferece produtos e 
serviços exclusivos aos associados e seus colaboradores. 
Desde o primeiro momento de �liação, o empreendedor já 
recebe o suporte informativo, com periódicos sobre 
assuntos atuais e pertinentes ao setor, como: Clichê 
Semanal, Sindgrá�ca em Notícias e Grá�cos em Foco, além 
de ter acesso a reuniões semanais para debater questões da 
área.
 

 O sindicato é sediado em sala exclusiva, localizada 
no prédio da FIEC. Para Vicente Mota, sócio da grá�ca Arte 
Visual e �liado ao Sindgrá�ca há 12 anos, o convênio é 
proveitoso. “É importante ter um grupo de empresários do 
meu ramo de negócios e discutir os problemas que a�igem 
o setor grá�co, além de ter suporte na área jurídica”, a�rma.

 Os valores de associativismo oferecidos variam de 
acordo com o tamanho de cada empresa, podendo ter 
pagamentos mensais, semestrais ou anuais.  Para se tornar 
um associado, é necessário acessar o portal da FIEC, na aba 
“Sindgrá�ca” ou ligar (85) 3421-5478 / 3261-4825.

 Além destes 
benefícios, os associados 
têm acesso direto aos 
serviços do Sistema FIEC: 
Serviço Social da Indústria 
(SESI), Serviço Nacional de 
 

Aprendizagem Industrial (Senai) 
e atividades do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). 

 Já o periódico 
Grá�cos em Foco, é 
produzido trimestralmente 
e direcionado aos 
funcionários da indústria 
grá�ca. 

O Programa de Apoio à Competitividade das Micro e 
Pequenas Indústrias (PROCOMPI), desenvolvido pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo 
Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), será reaberto para os associados 
do Sindgrá�ca. O associado que busca o 
desenvolvimento de projetos na área, terá 70% do 
valor da consultoria prestada subsidiada pelo sistema 
FIEC, os 30%, restantes serão �nanciados pelos 
grá�cos, com direito possibilidade de parcelamento.

Acontecerá, no próximo dia 4 de fevereiro, a 
comemoração do Dia do Grá�co, evento organizado 
pelo Sindgrá�ca que busca unir colaboradores e 
empresários em um ambiente descontraído e de lazer. 
A edição de 2017 ocorrerá mais uma vez no SESI - 
unidade Parangaba, a partir das 9h. O evento contará 
com diversas atividades recreativas voltadas para 
animar as famílias, além de banda de música, concurso 
da melhor fantasia infantil de carnaval, além do sorteio 
de uma moto e diversos prêmios. Mais informações: (85) 
3261-4825.

1 a 10 
Funcionários:

R$ 40,00

R$ 180,00

R$ 324,00

R$ 60,00 R$ 120,00 R$ 180,00

11 a 20 
Funcionários:

21 a 40 
Funcionários:

Acima de 41
Funcionários:

Valor mensal:

Valor 
semestral:

Valor anual:

O Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Ceará estabelece novas 
mensalidades para empresas associadas de 1 a 10 funcionários.

Confira os valores:

BENEFÍCIOS
 Acesso aos serviços do Sistema S 
(FIEC)
- SESI
- Senai
- (IEL)
- Suporte informativo com periódicos e 
reuniões com associados sobre o setor.



Expediente: Sindgráfica em Notícias – Uma publicação destinada aos associados do Sindgráfica – Projeto editorial e gráfico: 
Vogal Comunicação e Marketing (Jornalistas responsáveis: Juliana Bomfim (Ce 01729 jp) e Mônika Vieira (Ce 01277 jp) – 

Redação: Marianna Gomes e Bárbara Barroso - Diagramação: Wellington Júnior). Tiragem de 2000 exemplares. 

Giro pelas reuniões

O conteúdo explana as prioridades de aplicação do 
imposto e as di�culdades enfrentadas pelos empresários 
do setor devido à vigência da taxa. A Graphium é 
conhecida nacionalmente e elaborada pelo Sindicato das 
Indústrias Grá�cas do Estado de Pernambuco (Sindusgraf- 
PE), em parceria com as Abigrafs do Norte e Nordeste. A 
distribuição ocorre em ambas as regiões.

Reunião – Dia 11 de Janeiro
Os presentes na reunião semanal do Sindgrá�ca, em 
11 de Janeiro, discutiram a Convenção Coletiva de 
Trabalho. Em paralelo, os empresários foram alertados 
a respeito do credenciamento no Sistema de Registro 
e Controle das Operações com Papel Imune (RECOPI) e 
da aplicação da Escrituração Fiscal Digital (SPED Fiscal) 
aos seus empreendimentos. Também foram 
organizados os preparativos para a comemoração do 
Dia do Grá�co, que ocorre em 4 de Fevereiro.

Reunião – Dia 18 de Janeiro
No dia 18 de Janeiro, o Sindicato iniciou o painel 
Debates Grá�cos, evento mensal com especialistas 
diversos para debater assuntos pertinentes ao setor. 
Os convidados, advogados Catarina Moreira e Jorge 
Lima (Lima e Moreira Advocacia), esclareceram 
dúvidas dos empresários sobre questões jurídicas dos 
direitos do trabalhador. Os presentes também 
recepcionaram um novo associado: a Grá�ca Pontual, 
de Baturité. 

Buscando inserir jovens empresários no setor da indústria grá�ca, o 
Sindgrá�ca estabeleceu parceria com a Associação de Jovens 
Empresários de Fortaleza (AJE) na manhã da última quarta-feira (15). O 
encontro, realizado na sede do Sindicato, contou com a presença de 
membros da coordenação, entre eles, Fernando Torres, que considera 
a ligação de suma importância para o desenvolvimento econômico da 
área grá�ca. “Estabelecer um elo com a indústria grá�ca será 
primordial tanto para nossa associação quanto para a capacitação dos 
novos empresários do segmento. Oferecemos eventos, promovemos 
missões empresariais e cursos que congregam nossos associados, 
voltados a contribuir para a sua formação”, explica. A AJE é uma 
entidade apartidária e sem �ns lucrativos que congrega jovens 
empresários de todos os ramos empresariais. Na ocasião, o presidente 
do Sindgrá�ca, Raul Fontenelle, foi presenteado com o  livro "Histórias, 
conquistas e inovação", que conta a trajetória da entidade.

Sindgráfica firma parceria com AJE Fortaleza

Breves

Reunião – Dia 25 de Janeiro
Durante a última reunião do Sindgrá�ca no mês de 
janeiro, foi debatida a vigência do Programa de Apoio 
à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias 
(PROCOMPI). O encontro também contou com a 
presença de Eliezer Pinheiro, coordenador de 
administração tributária da Secretaria da Fazenda 
(Sefaz), para esclarecimento de dúvidas sobre o 
RECOPI. Também foi anunciada a assinatura da nova 
Convenção Coletiva, que acordou o reajuste de 6.58% 
no piso e salário dos trabalhadores.

Esta publicação tem o apoio do Sistema FIEC:

Serviço Nacional da Indústria Serviço Nacional de Aprendizagem 
                        Industrial

Federação das Indústrias do Estado do Ceará 


