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Companheiros e Companheiras

É com muita tristeza e profunda preocupação que a diretoria do Sindicato recém 
reeleita convoca essa Assembleia Geral, em caráter de extrema URGÊNCIA, para 
apresentar a atual e preocupante situação da nossa entidade em DOIS ASPECTOS 
gravíssimos que afetam toda a categoria gráfica.

PRIMEIRO: a atual situação financeira precária do Sindicato que vem se arrastando 
há tempos e mesmo com todos os ajustes feitos será necessário se desfazer de parte 
ou até mesmo dissolver o patrimônio da entidade. 

Se não encontrarmos uma saída só nos restará o fechamento definitivamente do 
Sindicato. Isso seria extremamente desastroso para todos nós, diretoria e categoria, 
com perdas irreparáveis. 

SEGUNDO: o risco grande de perdemos todos os direitos e conquistas da Convenção 
Coletiva da categoria gráfica diante da atual conjuntura política e econômica criada 
pela Reforma Trabalhista em 2017, e agravada este ano com as medidas do Governo 
para acabar com os direitos dos trabalhadores, incluindo a Reforma da Previdência 
Social.  

É urgente e necessário que tomemos algumas providencias para evitar o pior, nes-
se sentido a Diretoria tem propostas para amenizar essa situação, mas para isso se 
tornar viável é necessário recorrer à instância máxima para essa finalidade, que é a 
ASSEMBLEIA GERAL de todos os trabalhadores que compõe a categoria, sejam as-
sociados ou não, com direito a voz e voto.

A ASSEMBLEIA GERAL é a instancia de poder de decisão sobre questões como apre-
sentação de Pauta de Reivindicação, Acordos Coletivos, Contribuições Negocial para 
custeio e manutenção do Sindicato ou quaisquer outras deliberações de alta relevân-
cia. Com exceção das Assembleias de Prestações de Contas, que são somente para 
associados de acordo com as obrigações estatutárias do Sindicato, todas as demais 
decisões são tomadas por meio de Assembleia Geral, sempre por maioria simples dos trabalhadores presentes. 

Essas são as razões para você participar desta assembleia e nos ajudar a encontrar uma alternativa, onde tomaremos uma decisão 
conjunta. Sua presença é imprescindível e indispensável para essa decisão!

LOCAL: sede social do 
Sindicato - rua Adelina 

Salvatore Bassoli n° 33, Jardim 
das Américas, São Bernardo

HORáRIO:  às 9 horas 
em primeira convocação e 
às 10 horas em segunda 

convocação

EM DISCUSSãO:  o 
FUTURO da existência 

ou não do nosso 
SINDICATO

A DIRETORIA DO SINDICATO CONvOCA:

Assembleia Geral da 
categoria gráfica do ABC

Dia 28/07/2019 - Domingo



IMPRESSãO GRáFICA é o informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, Jornais e Revistas de Santo André,
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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

os Pontos de pauta da Assembleia
1Manter ou não o Sindicato em funcionamento com as garantias e conquistas da Convenção 

Coletiva da categoria para todos; 

2 No caso de aprovação pela assembleia pela manutenção do Sindicato, será deliberado uma 
Cota Negocial a ser descontada em folha de pagamento de todos os trabalhadores da categoria, 

associados ou não, com a finalidade de ressarcimento das despesas da  entidade nas negociações 
coletivas. Essa cota será descontada  ao final das negociações coletivas de 2019/2020;

3 Deliberação sobre o direito de oposição -  definição da 
forma, data e prazos para os trabalhadores que queiram se 

opor ao  pagamento da cota negocial;

4 Deliberação sobre outros assuntos de interesse geral da 
categoria, conforme Edital de Convocação publicado no 

jornal Diário do Grande ABC em 11/07/2019.

O momento é grave e crucial para todas e todos que compõem 
a categoria gráfica e devemos fazer o possível para comparecer 
e lotar a assembleia, deliberando com muita ciência e 
consciência!

Vamos à Luta para Vencer mais esse Desafio! 

LutAr SEmPrE é NoSSo PAPEL.

Atenção: Salários acima do piso terão 
reajuste de 5% em 01/09/2019

A partir de 1º de setembro deste ano haverá um reajuste de 5% no sa-
lário para quem estiver ganhando acima do piso salarial. Essa conquista 
foi fruto das negociações da Campanha Salarial de 2018. 

Compreenda como será esse reajuste
Nas negociações de 2018 ficou aprovado reajuste de 5% na data-base 
só para quem ganhava o piso salarial, as demais faixas acima do piso 
teriam direito ao reajuste só em 1/09/2019. 

As empresas com condições de aplicar o reajuste de 5% antes dessa 
data, poderiam fazê-lo desde que negociado um acordo com nosso 
Sindicato.  Algumas empresas fizeram o acordo, são elas: Embalagem 
Flexível Diadema; Bemis/Amcor; Ápice; Nilpel; Valid Soluções; Interprint; 
Geográfica; Macron; Embalagem Conceição; Ariall Gráfica Eirelli; Criassett; 
Edicolor; Elanders; J Andrade; Luma; e Midas Comunicação Visual. 

As demais estão obrigadas pela negociação coletiva a fazer o reajuste 
para todos os trabalhadores que recebem salários acima do piso sala-
rial de R$ 1.566,40.

Demitidos
Fique de olho!! Segundo as negociações de 2018, caso o empregado 
venha a ser demitido antes da data do reajuste, o percentual de 5% 
deverá ser aplicado nas verbas rescisórias. 

Como algumas empresas não estão mais fazendo as homologações 
no Sindicato devido à Reforma Trabalhista, não temos mais controle 
se estão cumprindo ou não com essa regra, então você precisa ficar 
muito atento a esta questão. 

Fique alerta, cobre, denuncie. Vamos fazer valer nossos direitos e 
conquistas obtidos com muita luta e garra! 

Nós do Sindicato vamos cobrar o cumprimento desse reajuste in-
dependentemente das negociações de 2019, que é uma outra ques-
tão que será discutida na Assembleia Geral de 28/07/2019. Mais um 
importante motivo para você comparecer e participar! 


