
Dia 2 de julho - domingo

Convocação
286

JUNHO
2017

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

ESPECIAL

Pauta: mudança na jornada com sábados 
alternados e outros assuntos

Horário: 9h30min em 1ª convocação e 10h em 2ª convocação
Local: Sede do Sindicato – rua Adelina Salvatore Bassoli nº 33 

– Jardim das Américas – SBC

Edital de Convocação
O Sindicato dos Gráficos do ABC convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras da empresa Embalagem 

Flexível Diadema para Assembleia Geral e Única, que será realizada na sede do Sindicato dos 
Gráficos do ABC, localizada na Rua Adelina Salvatore Bassoli nº 33, Jardim das Américas, em São 

Bernardo do Campo, no próximo dia 2 de julho de 2017, às 9h30min em primeira convocação e às 
10h em segunda e última convocação, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: proposta de 

alteração da jornada de trabalho para os trabalhadores da área de Produção e Suportes em Geral, com a 
implantação do trabalho aos sábados alternados – ou seja, sábado sim e sábado não.

Todos os presentes terão direito à voz e voto, independente de serem associados ou não ao Sindicato.
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Todos à ASSEmblEiA DO DiA 2
É muito importante que todos participem 

da Assembleia. A mudança na jornada de 
trabalho é um desejo da maioria dos traba-

lhadores e trabalhadoras da empresa, envolverá 
a todos, portanto, deve ser uma decisão coletiva, 
onde todos estejam presentes e se manifestem.

Após a decisão sobre a jornada será aberto o 
debate sobre os problemas que vem afligindo 
os trabalhadores e trabalhadoras da EFD, com 
decisão sobre novos encaminhamentos para que 
o Sindicato busque uma solução junto à direção 
da empresa.

Por se tratar de uma assembleia específica aos 
interesses dos trabalhadores e trabalhadoras da 
EFD e por relatos e denúncias que chegaram até 
à direção do Sindicato, não será permitido em 
hipótese alguma qualquer espécie de gra-
vação do conteúdo dos assuntos debatidos. Por 
decisão da Diretoria do Sindicato, haverá pessoas 
habilitadas com detectores de gravações para 
interceptar e coibir eventuais trabalhadores e tra-

balhadoras que não respeitem a orientação acima. 
Nesses casos, o aparelho será retido até que se 
explique as razões e finalidade da gravação.

Nossa intenção não é criar constrangimento nem 
censurar, estamos apenas preservando a seguran-
ça de todos os presentes. Portanto, pedimos a 
compreensão de todos.

Assim, no próximo dia 2 de julho vamos lotar o Sin-
dicato e decidir sobre a jornada e outros assuntos. 

Não deixe de participar, pois a decisão também é sua.

A sede do Sindicato é de fácil acesso. A rua Adeli-
na Salvatore fica próxima ao Poupa Tempo de São 
Bernardo do Campo, localizado entre a avenida 
Redenção e a Rua Jurubatuba.

Fique sócio(a)!  
Vamos juntos fortalecer a 
categoria gráfica e avançar mais a 
cada dia nas nossas conquistas!

Preencha a ficha abaixo 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


