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Vem aí as eleições para a nova diretoria do Sindicato
SEU VOTO É MUITO VALIOSO! PARTICIPE!
Será nos dias 3 e 4 de julho, com urnas fixas e itinerantes nos locais de trabalho

Apesar de todos os ataques e tentativas do governo para 
acabar com as entidades sindicais e calar quem de fato luta 
para manter os direitos da classe trabalhadora, o Sindicato 

realizará eleições para renovação do mandato da sua atual direção nos 
próximos dias 3 e 4 de julho, com apuração no dia 5, após o pleito.

Todos os associados e associadas estão convocados a participar do 
processo, em especial neste momento. Cada voto é uma bandeira 
a favor da existência do Sindicato, fortalecendo a organização dos 
trabalhadores e trabalhadoras nos locais de trabalho e fortalecendo 
os nossos direitos e conquistas. 

A votação acontecerá nas dependências das empresas, conforme 
assegura nossa Convenção Coletiva de Trabalho. 

Haverá urnas fixas e urnas itinerantes percorrendo as cidades do 
Grande ABC nas empresas da base territorial do Sindicato. 

Sua parte é comparecer às urnas e legitimar seus representantes. 
Neste pleito, concorre somente a CHAPA 1 - UNIÃO E 
CONTINUIDADE NA LUTA!, que dá prosseguimento ao trabalho 
da atual diretoria.

Está ruim e precisa melhorar? Bem, cada um precisa dar sua 
contribuição para que juntos façamos valer os diretos e conquistas 
que ainda temos! Participe!

Sem o Sindicato, 
quem fica fraco é VocÊ!
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conheça as propostas e os componentes da 
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Recado da Diretoria

Estamos vivendo no Brasil uma mudança de rumo das estruturas sociopolítica, econômica e 
de costumes jamais vista, com o fascismo mostrando sua verdadeira face. Um ambiente hostil, 
de intolerância, preconceito, prepotência, racismo, arrogância e violência. É assustador! E as 
marcas registradas do fascismo também galgam espaços nos locais de trabalho.

Estamos assistindo dentro das empresas gráficas da nossa região mudanças de comportamen-
to por parte de donos de empresas, chefias, líderes, e até em familiares dos empresários. 

Tem empresa gráfica obrigando seus empregados a fazerem Banco de Horas para não pagar 
horas extras e sem acordo com o Sindicato; obrigando o trabalho em domingos e feriados 
sem pagar os adicionais previstos em lei e na nossa Convenção Coletiva.

A humilhação e pressão psicológica correm soltas. Se o traba-
lhador não assina acordo individual logo o RH se junta com as chefias para praticar o assédio 
moral, ameaçando com “assina ou é rua!”. Tem dirigente sindical sofrendo transferência ou 
isolamento por que foi cobrar responsabilidade da empresa que estava prejudicando traba-
lhadores.

Isso precisa mudar. Desorganizados e submissos perderemos logo nossas conquistas e direi-
tos duramente conquistados. Não podemos considerar normal os ditames do regime fascista. 

Se o trabalhador se isolar e não perder o medo logo vai começar a levar chicotada como na 
época da escravidão, com bola de ferro no pé e 16 horas de trabalho de domingo a domingo, 
sem descanso. 

O grande interesse desse sistema é colocar você contra o Sindicato. E ficar contra o seu Sin-
dicato é ficar contra você mesmo, é fazer o jogo do regime fascista, botando o seu pescoço na guilhotina e a cabeça na bandeja 
do patrão para ser servido aos lobos.

Fica aqui nosso recado para todas e todos os trabalhadores: só o patrão e seus familiares, os donos do negócio, têm garantias 
dentro de uma empresa. Asseclas dos chefes e puxa-sacos não têm nada garantido.  Em empresas como a PROL, Shellmar, 
Probus, RR Donnaley, Editora Abril e tantas outras esses puxa-sacos são os primeiros a procurar o Sindicato contando 
historinhas para poder ter a assistência da entidade que sempre combateram.

Precisamos virar esse jogo e para isso só tem um jeito: 
a união de todos fortalecendo a organização sindical.  
Patrão e seus asseclas mal-intencionados não querem 
o Sindicato, pois com Sindicato fica mais difícil imple-
mentar a exploração.

Fique atento, olho aberto! Os únicos que perdem com 
o fim do Sindicato são os trabalhadores. A luta é de 
responsabilidade coletiva porque os Diretos e Con-
quistas são para todos da categoria. 

Pense nisso! Lutar sempre é nosso papel. 

A diretoria

O fascismo mostra sua verdadeira face!



NOSSA CHAPA 1: 
UNIÃO E CONTINUIDADE NA LUTA!

Encabeçada pelo nosso companheiro Francisco 
Carlos Campelo da Silva para presidir o Sindi-

cato no próximo quadriênio 2019/2023, aqui está 
o time da Chapa 1. Todos companheiros com o 
compromisso de representar a categoria gráfica 
de forma exemplar, sem abrir mão dos nossos di-
reitos e conquistas. 

A eleição ocorre num dos piores momentos da 
história do Sindicato e do País. Desemprego re-
corde, recessão, economia em queda.  Um gover-
no que não apresenta soluções e só pensa em 
destruir as empresas e os poucos empregos que 
ainda restam e entregar nossas riquezas e sobe-
rania para exploração do capital estrangeiro, em 
espacial aos EUA.

Os desafios da direção do Sindicato são enormes: 
tentar brecar a proposta que acaba com o direito 
de Aposentadoria; defender os direitos e conquis-
tas históricas que estão sob constante ataque do 
governo e patrões; defender o futuro dos nossos 
filhos e netos exigindo investimento em Educa-
ção, Cultura, Saúde Pública, Segurança, e lutar por 
emprego, renda e desenvolvimento econômico e 
social.

“Precisamos dar todo apoio ao Francisco e aos 
demais diretores do nosso Sindicato para fazer va-
ler nossos direitos e conquistas, sob pena de ser-
mos todos sucumbidos por esse governo e pelo 
capital que tem sede de nos explorar e escravizar 
para aumentar seus lucros”, destaca o atual pre-

sidente do Sindicato, 
Isaías Karrara.

Nos dias 03 e 04 de 
julho vote na Cha-
pa 1 e dê legitimidade 
à  nova diretoria. Lem-
bre-se: Sindicato não é 
um prédio e uma diretoria, 
Sindicato somos todos nós, jun-
tos, unidos em busca de melhores 
e mais direitos e conquistas. Esse é 
o verdadeiro Sindicato de Classe, De-
mocrático, Solidário e de Luta!  

José de Farias Silva 
– Gráfica Thomas 
Greg & Sons  

Marcos Araújo Passos 
– Macron Indústria 
Gráfica

Isaias Karrara 
de Sousa Silva 
– Simetal ABC Gráfica 
e Editora

Guilherme Alves Santos Cruz 
– Gráfica Bemis do Brasil/Amcor 
Embalagem

Anderson Batista da Silva 
– Macron Indústria Gráfica

João Carlos Limeira Costa 
– Gráfica Nilpel Indústria e 
Comércio de Papéis

Luiz Carlos Campos 
Teixeira 
–  Ycar Artes Gráficas/
Lusoart 

Edson Vieira Gomes 
– Geográfica Editora

EStE é O timE PARA ENfRENtAR OS DESAfiOS E gARANtiR SEuS 
DiREitOS E CONquiStAS NOS PRóximOS quAtRO ANOS:

PRESIDENTE

Francisco Carlos Campelo da Silva 
– EFD Embalagens Flexíveis Diadema

    

Vladimir Fernandes   
– Gráfica Santa Marta 

DIRETORIA

Gilmar Sousa de Deus
– Gráfica Valid Soluções /
Interprint

Renato Clementino da Silva  
– Gráfica Valid Soluções
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Preencha a ficha 
ao lado e entregue 
a algum diretor ou 

diretamente na sede 
da nossa entidade: 

Rua Adelina 
Salvatore Bassoli, 33, 
Jardim das Américas, 

São Bernardo do 
Campo - SP

CEP 09725-740 
fone: 4125-8322 

 4125-8947

FALE COM 
A gENTE!

DúviDAS, iNfORmAçÃO, 
SugEStõES? vEJA COmO é fÁCiL 
ENtRAR Em CONtAtO COm O 
NOSSO SiNDiCAtO:

• Site: www.stigabc.org.br 

• Facebook: @stigabc 

• Whatsapp: (11) 94199 4705 

• E-mail: atendimento@stigabc.org.br

Querem fazer que você odeie o Sindicato e qualquer 
tipo de organização de trabalhadores(as) em defe-

sa dos seus direitos. Já se perguntou o porquê disso?

Salário mínimo, reajuste anual, 13º, licença-maternidade, 
hora extra, limite de jornada, férias remuneradas e 
muitos outros direitos só existem porque muita gente 
lutou para que eles existissem e fossem respeitados. E 
hoje, com a nova legislação trabalhista,  terceirização 
liberada e agora a proposta de Reforma da Previdência, 
essa luta é anda mais necessária, pois tODOS OS 
SEuS DiREitOS EStÃO Em RiSCO.

E a principal ferramenta para essa luta tem 
nome: SiNDiCAtO. Desde o início do século passa-
do são os sindicatos de trabalhadores que, por meio de 
inúmeras lutas, greves e protestos, garantiram direitos 
básicos que temos hoje.

Quem tenta convencer você de que Sindicato não 
serve para nada  é porque quer fazer com que você 
não tenha direitos, e que os trabalhadores não tenham 
força para lutar para transformar situações insustentá-
veis no ambiente de trabalho.

Sindicato pra quê? 
Para que você não fique só! Para fortalecer a luta coletiva!
Para garantir direitos e conquistas! 

Direitos têm história, não caíram do céu!!
10 PRiNCiPAiS DiREitOS CONquiStADOS PELOS SiNDiCAtOS:

1. Jornada de Trabalho 
de 8 horas

2. Férias remuneradas 
de 30 dias

3.13º Salário

4. Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço

5. Irredutibilidade 
Salarial

6. Direito de greve

7. Seguro-desemprego

8. Aviso-prévio

9. Licença-maternidade

10. Faltas Justificadas

E você, 
ainda acha que o sindicato 
que te representa não faz 
nada pela sua categoria?


