COMUNICADO IMPORTANTE
Prorrogação: Recolhimento da 2ª Parcela da
Contribuição Assistencial Patronal de 2021
Prezado Empresário(a) Gráfico(a),
O SINDIGRAF-SP, como Sindicato Patronal e legítimo representante do setor, tem atuado incansavelmente
para minimizar os impactos negativos causados pela pandemia de COVID-19, entre outros, em seu negócio.
Diante desse cenário, estamos PRORROGANDO o vencimento da 2ª Parcela da Contribuição
Assistencial Patronal 2021, com vencimento original em 31 de Agosto para o dia 30 de Setembro de 2021,
pois assim será possível o ajuste mais apurado do seu fluxo de caixa, se necessário.

Lembramos
que
com
os
recursos
das
Contribuições
Patronais,
nossa
equipe
de
profissionais trabalha incessantemente para orientar as indústrias gráficas e ajudá-las a atravessar, com o
menor impacto possível, essa situação única em nossas vidas e negócios.
Neste sentido, dentre nossas ações destacamos:
• Mais de 170 Comunicados sobre atualizações legislativas e normativas em geral, especialmente no
tocante às questões trabalhistas e tributárias;
• Aproximadamente 130 Comunicados relacionados, exclusivamente, ao tema “Pandemia COVID-19”;
• Suporte e orientação às empresas em Acordos Coletivos, envolvendo Redução de Jornada e Salário e/ou
Suspensão de Contratos de Trabalho junto aos Sindicatos dos Trabalhadores Gráficos;
• Atendimento jurídico personalizado às empresas para adoção
disponibilizadas pelo Governo e relacionadas à “Pandemia COVID-19”;

das

medidas

emergenciais

• Apresentação e disponibilização do Guia de Protocolos de Prevenção à Indústria Gráfica - COVID-19;
• Elaboração e execução de três pesquisas de mercado junto às indústrias gráficas para identificar as
principais dificuldades e necessidades do setor;
• Envio de dezenas de ofícios ao poder público e agentes de mercado com as demandas e pleitos
setoriais;
• Mais de 50 eventos online com os mais variados temas, que capacitaram mais de 6.400 pessoas, a fim de
ajudar no enfrentamento deste cenário adverso, agregando conhecimento e soluções para auxiliar sua
empresa a se manter forte e produtiva;
• Programa Enfrentar – Indústria Gráfica e Comunicação Visual em Parceria com o SEBRAE e o SENAI,
com temas de Gestão e Técnico;
• Elaboração e divulgação trimestral dos Boletins de Atividade Industrial do setor, com foco na produção
industrial, empregos diretos e balança comercial (exportação / importação);
• Realização da 26ª Pesquisa de Salários e Benefícios na Indústria Gráfica Paulista;
• Realização de Curso Online sobre a Lei Geral de Proteção de dados – LGPD com emissão de certificado
Juntos, interagimos com o governo, entidades pares e sociedade para aperfeiçoar o mercado e
influenciar políticas públicas favoráveis ao ambiente de negócios e ao fortalecimento da economia e da
indústria nacional.
Também destacamos alguns benefícios que oferecemos e que impactam na redução de custos, bem como
na melhoria das condições de gestão de sua empresa:
• Em parceria com o SENAI e com o SEBRAE, disponibilizamos projetos segmentados que aumentaram a
competitividade de diversas empresas;
• A utilização do cartão BNDES para compra financiada de diversos insumos gráficos de fabricação
nacional;
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• Redução da alíquota do imposto de importação para “zero” para mais de 100 tipos de máquinas e
equipamentos gráficos sem similar nacional;
• Encaminhamento e acompanhamento de diversos projetos e pleitos setoriais às diversas esferas
governamentais;
• Central de Inteligência FAP/RAT/NTEP: análise e avaliação do enquadramento de risco para redução da
alíquota incidente na folha de pagamento.
O associado SINDIGRAF-SP conta também com Cursos e Palestras, Assistência Jurídica, Consultiva,
Dados Setoriais, acesso ao Banco de Empregos, Licenciamento Ambiental, Crédito e Financiamento,
dentre muitos outros benefícios, que você pode acessar através do site: www.sindigraf.org.br.
Além disso, estamos em contato permanente junto às autoridades de todas as esferas do Governo e
fornecedores para apresentar nossos pleitos e ressaltar a importância de se manter as atividades de
produção da indústria gráfica, evitando assim o desabastecimento de produtos essenciais à população nesse
momento crítico.
Para mantermos essa ampla e importante prestação serviços à Indústria Gráfica, precisamos do seu
compromisso e da sua contribuição para custearmos nossa operação.
Esse recurso será fundamental para lutarmos pela sua empresa e pelo nosso setor.
Clique aqui e emita já sua Contribuição Assistencial Patronal.
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
Levi Ceregato
Presidente
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