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Uma realidade diferente
O que está acontecendo no mundo? 

O que mudou e ainda não nos demos conta? 

Talvez você ainda não tenha percebido 
nada, achando que tudo está como era 

antes, MAS NÃO ESTÁ! 

Um vírus desconhecido 
abalou os quatro cantos 
do mundo, deixando 
ricos, pobres, brancos, 
negros, pardos, índios 
apreensíveis, totalmente 
desorientados, sem 
saber por onde 
começar para se 
livrar desse ser invisível 
que passou a ser chamado 
de SARS-CoV-2, o nome 
oficial do coronavírus 
que causa a Covid-19.
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Todos, sem exceção, se sentem vulneráveis 
por não saber como se livrar do vírus que, 
lamentavelmente, vem ceifando milhares de 
vidas no mundo inteiro e causando grandes 
dores emocionais e grandes estragos na 
economia, desestruturando todo um sistema. 

A chamada “gripezinha!” se tornou o maior 
problema para toda a humanidade, a ponto 
de suspender quase todas as atividades 
econômicas para evitar um desastre ainda 
maior. 

Nós do Sindicato dos Gráficos do ABC 
seguimos todas as orientações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) para 
preservar e não comprometer as vidas, que 
são muito mais importantes e preciosas do que 
qualquer outra coisa. 

Suspendemos todas as nossas atividades e 
atendimentos presenciais até segunda ordem. 
Mas você não está sozinho. Você pode obter 
informações, denunciar, se informar e conversar 
com o Sindicato por meio dos nossos meios 
eletrônicos de comunicação.
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fale com a gente! 
Veja como é fácil:
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DúViDAS, iNfORMAçÃO, SUgESTõES? 
ENTRE EM CONTATO COM A gENTE E SE 

CADASTRE pARA ObTER TODAS 
AS iNfORMAçõES:

www.stigabc.org.br 

@stigabc 

(11) 94199 4705 

atendimento@stigabc.org.br
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Já temos 52% da nossa mão de obra ativa sem 
emprego. E pior: sem perspectiva de encontrar 
trabalho pelos próximos meses. 

As grandes empresas demitiram e estão 
diminuindo de diante do estrago provocado pela 
pandemia. As pequenas empresas possivelmente 
não suportarão o impacto deste momento.

“Com isso os nossos problemas que já era 
grandes, tendem a se agravar, principalmente por 
falta de um Governo que tenha comprometimento 
socioeconômico com nosso país e com a 
nação brasileira”, alerta o presidente do nosso 
Sindicato, Francisco Carlos Campelo da Silva.

Pandemia x economia

Setor Gráfico foi um dos mais atingidos
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Dias difíceis virão
Nestes difíceis dias, duas questões foram 
feitas pelo Sindicato para tentar manter os 
empregos; redução salarial e suspensão de 
contrato, mesmo assim a categoria ainda 
está vulnerável a perder empregos.

“Tentar garantir que o trabalhador 
seja mantido no seu posto de trabalho 
neste momento é uma das tarefas 
mais importantes dos sindicatos e para 
isso é necessário o apoio de todos os 
trabalhadores. Precisamos estar juntos para 
enfrentar os empresários numa negociação 
e garantir direitos. Nunca foi tão importante 
ter um sindicato e nunca foi tão importante 
o apoio dos trabalhadores a esse sindicato”, 
complementa o diretor Isaías Karrara.

Todos os trabalhadores têm que refletir 
neste momento e saber que para enfrentar 
tantos desafios e garantir sua única forma de 
sobrevivência, que é o emprego, é estar lado 
a lado com o Sindicato.
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Novos desafios exigem 
noVo comPortamento
“Os empresários brasileiros não têm a 
cultura de preservar e gerar empregos, 
qualquer dificuldade a saída aqui é 
sempre demitir. Precisamos mudar 
essa visão e aprender que demitir é 
prejuízo para ambos, trabalhadores, 
empregadores”, destaca Francisco. 
Para ele, as empresas precisam 
aprender a dialogar, negociar e ouvir 
os dirigentes sindicais para que juntos 
encontrem alternativas para criação e 
manutenção dos postos de trabalho.



7

Todos ganham com isso: a empresa 
produz mais e melhor, a economia da 
região melhora com os impostos e os 
trabalhadores se sentem mais seguros e 
tranquilos.

É em momentos de crise que devemos 
ser mais criativos e buscar alternativas, 
deixando os dogmas do passado, aceitar 
a realidade e construir um futuro mais 
promissor. 

“Esperamos que nossos companheiros e 
companheiras da categoria gráfica do ABC 
nos ajude a aperfeiçoar nosso trabalho no 
Sindicato. Não dá para esperar milagre, só 
nossa unidade na luta vai nos fazer chegar 
aos nossos objetivos”, afirma Francisco.

Uma nova ordem, novos tempos! Uma 
oportunidade para vivermos de forma 
diferente do que estávamos acostumados 
até aqui. 

Sindicato dos 
Gráficos do ABC
SEMpRE AO 
SEU LADO! 


