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 Nome do trabalhador(a) gráfico:

 Empresa na qual trabalha:

 É sócio(a) do Sindicato? 
 (    ) SIM 
 (    ) NÃO 

 Nome do cônjuge (esposo, esposa, namorado ou namorada):

 Nome dos Filhos:                                                                                                                                       Idade:

Essa você não pode perder:
garanta o seu convite!

No segundo domingo de novembro, dia 8, o 
Sindicato realizará uma grande festa, no 
Restaurante Florestal, em São Bernardo, para 
marcar a posse da diretoria eleita.

Antes da festa, haverá uma breve análise da 
conjuntura e os desafios da próxima gestão.
É um evento aberto a toda categoria, mas há a 
necessidade de um cadastro simples para 
controle dos participantes. 
Para segurança de todos, serão distribuídos 
convites personalizados e individual. 

As crianças de 5 a 10 anos terão convites 
especiais. Acima dessa idade, o convite será 
normal e todos poderão participar desde que 
estejam cadastrados junto ao Sindicato. Isso se 
faz necessário para oferecer a você e sua 
família muita tranquilidade nesse dia de festa. 

Atenção: não será permitida a entrada 
sem o convite.

Como fazer para participar:
Preencha a ficha abaixo e entregue ao Diretor do 
Sindicato na empresa em que você trabalha. Se 
não houver Diretor do Sindicato no local, 
entregue a ficha preenchida na sede da nossa 
entidade e no ato da entrega será informado 

como e quando receberá os convites 
solicitados.
Este evento é exclusivo para trabalhadoras e 
trabalhadores gráficos do ABC e seus 
familiares (esposos, esposas, filhos e filhas; 
namorada ou namorado no caso de solteiros, 
viúvos ou separados). 
As vagas são limitadas e o prazo para o 
preenchimento e entrega do cadastro será 
até o dia 9 de outubro de 2015.
As vagas serão preenchidas por ordem de 
chegada da ficha de cadastro. Faça já a sua para 
não ficar fora dessa. 
Esperamos contar com a sua presença e de 
seus familiares neste evento!

O Sindicato dos Gráficos do ABCDMRP convoca todos os trabalhadores gráficos 
para a Assembleia Geral da categoria, que será realizada no domingo próximo, dia 
04 de outubro de 2015, às 10h em primeira convocação e às 10h30 em 
segunda e última convocação, na sede da entidade, na rua Adelina Salvatore 
Bassoli n° 33, Jardim das Américas, em São Bernardo do Campo, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia:
A. Apreciação da proposta patronal para reajuste salarial retroativo a 1° de setembro 
de 2015;
B. Ratificação da cobrança de taxa assistencial para custeio e manutenção do Sindicato, 
que será descontada em folha de pagamento para todos os trabalhadores da categoria, 
e deliberar sobre prazo e direito de oposição aos que são contrários ao desconto; 
C. Debater e deliberar sobre outros assuntos diversos de interesse da Categoria.
Em segunda e última convocação, às 10h30, a assembleia será realizada com qualquer 
número de interessados presentes. Todos os presentes, sócios e não sócios, têm direito a 
voz e vota na assembleia.

A Direção.

No Domingo dia 27/09 os 
trabalhadores presentes na 
assembleia rejeitaram por 
unanimidade a proposta 
apresentada pelo SINGRAFS 
- Sindicato Patronal do ABC e 
Baixada Santista de dividir o 
INPC em duas parcelas, não 
aplicar o índice para todos os 
trabalhadores, e ainda reduzir 
em 30% os valores da PLR.

Conforme publicamos no Jornal, 
a proposta era dividir em três 
parcelas, porém, às vésperas 
da assembleia, no dia 25/09, o 
SINDGRAFS mandou por 
escrito nova proposta, pois 
sequer queria se reunir com a 
Diretoria do nosso Sindicato. 

A proposta enviada por 
ofício foi a seguinte:

Todos devem fazer o possível e 
impossível para comparecer, quem 
compareceu no dia 27 saiu com o 
compromisso de retornar para dar 
continuidade. 
A decisão é sua, você tem obrigação 
moral de participar para dar sua opinião 
a respeito do interesse que é seu, é 
nosso. 
Este é um momento em que é 
fundamental que estejamos mais unidos 
do nunca, agora a organização e união 
farão toda a diferença.

Convocação Assembleia Geral 
da Categoria Gráfica do ABCDMRP:

Para quem ganha acima de R$ 5.500,00 o recebimento de um 
valor fixo de R$ 594,00 dividido em duas parcelas iguais de R$ 
297,00 reais em setembro de 2015 , e outra em março de 2016.

Reajuste Salarial pelo INPC de 9,88% dividido em duas parcelas 
só para quem tem salários até R$ 1.236,40. A primeira parcela 
em 1° de setembro de 2015 e 2° parcela em março de 2016.

Para salários acima de R$ 1.236,40 até R$ 5.500,00 aplica-se 80% 
do INPC que é igual a 7,9% também em duas vezes em setembro 
de 2015 e março de 2016.

NÚMERO DE TRABALHADORES 
POR EMPRESA

     Até 30 empregados

De 31 a 99 empregados

De 100 acima

VALORES
ATUAIS:

    
R$ 543,00

R$ 670,00

R$ 1.212,00  

PROPOSTA
PATRONAL:

    
R$ 400,00

R$ 470,00

R$ 850,00  

A assembleia credenciou a 
Diretoria do nosso Sindicato a 
apresentar uma nova proposta para 
tentar um acordo, inclusive com 
Garantia de Emprego, que é algo que de 
fato beneficia toda a 
categoria sem discriminação, 
independentemente de qual seja o 
salário.

A Diretoria irá apresentar uma nova 
proposta na segunda feira dia 28/09 e 
pretendemos negociar até esgotar, até 
que se chegue a um bom termo.  

“A intenção dos trabalhadores é de 
negociação sem a necessidade de
radicalizar, mas se o setor patronal ficar 
nessa de medir forças, sem querer sentar 
e discutir o assunto, seremos obrigados a 
tomar as providências necessárias para não 
permitir que por conta de meia dúzia de 
empresários sem a menor responsabilidade 
com as negociações, venha querer levar 
para um ponto que a grande maioria do 
empresariado não quer”, enfatizou 
Karrara. 

Até aqui é vergonhoso! Mais tem mais: Reduziram a PLR, veja:

DOMINGO, 
Dia 04, 10h30,

todos no Sindicato!


