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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS GRÁFICOS DO ABC • Diretor Responsável: Isaías Karrara • Jornalista Responsável: Gislene Madarazo

Atendendo ao pedido das mulheres gráficas de nossa categoria, que sinalizaram para que o 
Sindicato fizesse uma atividade pensando nas mulheres, nossa Diretoria decidiu investir 
num grande evento, aberto a toda a categoria, mas focado na saúde, beleza, cultura e bem-

estar das mulheres.

Nossas mulheres merecem esse carinho, pois já representam um terço da categoria gráfica no 
ABC. Por isso, nós, da direção do Sindicato, convidamos a todos para marcar presença e prestigiá-
las nesse evento. 

Já temos data e local: será 21 de maio, das 9h às 17h, no Cenforpe de São Bernardo do 
Campo. Será um dia inteiro de descontração, com palestras sobre vários assuntos, e diversas 
tendas com várias modalidades de atividades e atendimento que envolvem a Saúde, Beleza, Cultura 
e bem-estar das mulheres, como: manicure, cortes e peteados, maquiagem, orientações sobre 
saúde, nutricionista, e orientação sobre os Direitos da Mulher. 

Teremos também, no local, uma grande Praça de Alimentação.

No encerramento, haverá um show com as meninas da Banda Musical Barra da Saia, uma banda 
musical que vale a pena conhecer!

No encerramento do evento, grande show com a Banda Barra da Saia. Você não pode perder!

Não fique de fora! iNscreva-se JÁ!
Dia 21 de Maio, Domingo, das 9h às 17h, no Cenforpe em 

São Bernardo do Campo
É fácil chegar:  av. Jaime de Barros Câmara n° 201- Bairro Planalto. Essa avenida é paralela à Via Anchieta, sentido Santos, antes do Viaduto Mário Covas.

Vem aí o dia de ação Social, Saúde, 
Cultura, Beleza e Bem-estar da mulher 

Trabalhadora Gráfica do ABC!



IMPRESSÃO GRÁFICA é o informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, Jornais e Revistas de Santo André,
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Para sua comodidade, recomendamos que faça sua inscrição o mais rápido possível, pois elas serão numeradas por 
ordem de chegada e as vagas são limitadas.

Não deixe para a última hora! Não arrisque ficar fora desse grande evento!

FIChA DE InSCRIçÃO para participar do evento do dia 21 de Maio 
de 2017, que será realizado pelo Sindicato dos Gráficos do ABC

• O evento é exclusivo da categoria Gráfica do ABC: portanto 
é preciso trabalhar na indústria gráfica da região e, de 
preferência, ser associado(a) ao Sindicato. Mas não sócios 
também podem participar;

• Preencha a ficha que está nesta publicação o mais rápido 
possível e a entregue para algum diretor do Sindicato na 
empresa em que você trabalha ou diretamente na sede da 
entidade;

• O evento é para as mulheres, mas os homens também podem 
participar: mulheres levam seus maridos e os homens levam 
suas esposas. Isso vale também para namorados e namoradas.

• A ficha deve ser preenchida corretamente e entregue ao 
Sindicato até o dia 3 de maio. Esse é o prazo limite de entrega, 
sem prorrogação.

• Para entrar no evento, além da inscrição, é necessário levar 
01 (hum) quilo de alimento não perecível, tipo leite longa vida 
ou em pó, arroz, feijão, óleo, ou até uma Cesta Básica, se tiver 
condição). Esses alimentos serão doados para instituições que 
cuidam de pessoas desempregados e casas de recuperação da 
nossa região. 

não deixe de participar e prestar sua solidariedade!

Como participar: 

Empresa onde trabalha: ____________________________________________________________

Nome do Titular: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________

Whats App (ZAPE):_______________________________________________________________

É sócio do Sindicato? Sim (   ) Não (   ) 

Nome do Cônjuge: _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Nome e idade dos filhos: 

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________

6. ___________________________________________________________________________

Preencha, recorte e mande esta ficha urgente para o Sindicato e garanta a sua participação no evento.

O Sindicato está localizado na Rua Adelina Salvatore Bassoli, 33
Jardim das Américas, São Bernardo do Campo – SP. 
CEP: 09725-740 - Tel: (11) 4125-8322

iNscreva-se JÁ!


