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Campanha arrecadação de alimentos: 
voCê pode ajudar!

Depois de recuar significativamente 
até meados da década passada, a 
fome voltou a crescer no Brasil.

A chamada insegurança alimentar 
disparou nos dois últimos anos 
e já atinge mais da metade da 
população brasileira. 

São quase 117 milhões de pessoas 
nessa situação, sem acesso pleno e 
permanente a alimentos. E há ainda 
19,1 milhões de brasileiros que 
efetivamente  passam fome, em um 
quadro de insegurança alimentar 
grave. Os números atuais são mais 
do que o dobro dos observados 
em 2009.

Campanha Salarial

Sindicato dialoga com 
empresas para retomar 
negociações em julho 
Na primeira quinzena de julho 
o Sindicato pretende dar início 
aos diálogos para retomada das  
negociações coletivas, suspensas em 
setembro do ano passado por conta da 
complexidade da situação econômica, 
agravada pela pandemia.

É fato que a situação não mudou 
muito de lá para cá e os problemas 
permanecem iguais. Mas com a inflação 
alta e preço dos alimentos, gás e 
energia nas alturas os trabalhadores 
precisam com urgência de reajustes 
salariais que amenizem o impacto da 
carestia, que vem acarretando perdas 
salariais a todas as categorias.

Não basta reclamar. Para chegarmos 
mais fortes na mesa de negociação 
é fundamental que você, trabalhador 
e trabalhadora da indústria gráfica 

do ABC, valorize 
seu Sindicato, 
dando apoio, 
participando 
e fazendo sua 
parte. 

Hoje, mais do que nunca, precisamos ser solidários

Só unidos sairemos das 
negociações com um bom 

resultado para todos!

Para doar, basta entrar em contato com o Sindicato, de segunda a sexta, das 9h às 16h. 
Devido à pandemia, o atendimento presencial precisa ser agendado!

(11) 94199 4705
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Fale com a gente! Veja como é fácil:
dúvidaS, inFormaçÃo, SuGeStõeS? 

CadaStre-Se e aCompanhe tudo por meioS eletrÔniCoS:

Quando o assunto é compromisso social, o 
Sindicato dos Gráficos do ABC tem história.

Em meados de 1994, nosso sindicato, em 
conjunto com o setor patronal, realizou uma 
ampla campanha de saúde pública de prevenção 
e combate ao vírus HIV em nossa categoria.  A 
repercussão foi imensa e a campanha se estendeu 
a outras categorias de trabalhadores e chegou a 
ganhar dimensão nacional.

Essa iniciativa foi tão importante que trouxe 
para nossa Convenção Coletiva de Trabalho 
umdireito histórico: a garantia de emprego aos 
contaminados pelo vírus até sua aposentadoria!

“Isso só foi possível porque 
tivemos a coragem e ousadia 
de quebrarmos o tabu de 
sindicato falar de questões 
além de temas trabalhistas. 
Óbvio que fizemos isso 
respeitando as diferenças e posicionamentos de 
diversos”, lembra o dirigente do Sindicato 
Isaías Karrara.

Combate à fome
Em 1998, em pleno governo FHC, nosso 
sindicato impulsionou outra grande e importante 
campanha, agora contra a fome, também com a 
participação do setor empresarial. Vivíamos um 
enorme desemprego e a fome e miséria eram 
em níveis alarmantes.A campanha arrecadava 
alimentos e outros gêneros de primeira 
necessidade para atender os desempregados e 
famintos.

“Chegamos em lugares que nem imaginávamos 
com nossa campanha, foi um trabalho muito bonito, 
com distribuição de alimentos para pessoas até 
de outras cidades e estados, como a cidade de 
São José da tapera, em Alagoas, onde distribuímos 
18 toneladas de cestas básica para as famílias 
carentes”, conta Karrara.

Combate ao mundo das drogas
Além das campanhas, nosso sindicato realizou 
outros importantes eventos, como palestras e 
seminários para tratar de questões envolvendo 
temas como trabalho, saúde e família, com 
participação de 2000 mil trabalhadores e seus 
familiares.

“Nosso objetivo sempre foi 
o de levar conhecimento 
e informação à categoria, 
sem interessede promoção 
pessoal”, pontua o 
presidente do Sindicato, Francisco Carlos 
Campelo da Silva.

Um dos eventos realizados pelo Sindicato que 
se destacou foi o seminário sobre a relação 
pais e filhos e o mundo das drogas, que discutiu 
sobre como criar nossos filhos, trabalhando para 
sustentá-los, dar formação e informação para eles 
lidarem com o mundo das drogas e seu potencial 
de destruição da pessoa e da família.

ações propositivas
Geração de emprego e renda com inserção de 
jovens no mercado de trabalho e formação de 
novos profissionais; Arranjo Produtivo Local 
(APL) do Setor Gráfico no ABC foram outras 
atividades importantes realizadas por nossa 
entidade.

O Sindicato dos Gráficos do ABC também 
idealizou e protagonizou várias ideias ao 
setor patronal para inserir o Setor Gráfico na 
agenda nacional da indústria e mostrar nossa 
importância no mundo econômico, cultural, 
social, da informação e formação acadêmica.

“Todas essas iniciativas refletem a visão social da 
diretoria da entidade na linha de Sindicato Cidadão: 
um sindicato que precisa se envolver em todos os 
problemas que envolvem o trabalhador e a sociedade 
em que ele está inserido”, explica Francisco.

Sindicato Cidadão
O papel de um Sindicato Cidadão não se limita 
a fazer cobrança e uma negociação a cada 12 
meses. É preciso fazer muito mais que isso, 
precisa apontar propostas e soluções para 
os problemas que são de trabalhadores e 
empregadores.

e a fome voltou...
Estamos vivendo hoje uma situação degradante 
em nosso país, algo que jamais imaginávamos 
que pudéssemos viver em pleno século 
21: desemprego recorde, fome e miséria 
potencializadas pela pandemia.

Diante disso, não poderia ser diferente. O 
Sindicato está desenvolvendo uma nova 
campanha de arrecadação de alimentos para 
ajudar as famílias que estão sem emprego, sem 
perspectivas futuras e sem comida no prato. 

No lugar de ficar só criticando, a diretoria do 
Sindicato entende que é melhor uma ação 
humanitária, uma ação de solidariedade aos 
que de fato estão passando necessidades.
Já recebemos várias doações de empresas 
e trabalhadores, mesmo diante de tantas  
dificuldades que todos estamos vivendo.  A 
campanha está em curso e VOCÊ pode ajudar!

Registramos um agradecimento especial aos 
parceiros de primeira hora, sempre dispostos 
a contribuir com as ações solidárias do nosso 

Sindicato. São eles:

• Ápice embalagem - São Caetano do Sul 
• embalagem Flexível diadema - Diadema 

• embalagem nilpel - Sertãozinho Mauá 
• embalagem macron – São Bernardo 
• thomas Greg & Sons – São Bernardo 

• Geográfica - Santo André 
• Gráfica J. Andrade - Diadema,  
• valid Soluções – São Bernardo.

Gráficos do ABC fazem a diFerença quando 
o assunto é CompromiSSo SoCial!

Sindicato faz isso sem contar vantagens ou por oportunismo!


