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Recesso de fim de ano no Sindicato
De 20 de dezembro a 12 de janeiro, o Sindicato estará em recesso, retomando seu atendimento normal 

no dia 13 de janeiro de 2022. Informamos que não haverá plantão durante o recesso, por conta das 
condições financeiras da entidade, o que já é do conhecimento de toda a categoria. Mas eventuais dúvidas 

durante o recesso podem ser esclarecidas através do sistema remoto. 
Assim, não deixe para a última hora, caso precise de algum tipo de atendimento ou serviço do Sindicato.
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Fale com a gente! Veja como é fácil:
DúvIDAS, InFORMAçÃO, SuGEStõES? 

CADAStRE-SE E ACOMPAnHE tuDO POR MEIOS ELEtRÔnICOS:

RECADO DA PRESIDÊNCIA

Adeus 2021, que venha 2022!
• Vamos terminar 2021 SEM os 100% de Aumento!

• Vem aí 2022 COM 100% de Aumento!
100% de Aumento em nossa capacidade 

de abandonar o ódio e o rancor que há 
em nós, sermos mais compreensíveis 
e comprometidos com a paciência, 
tolerância, amor e respeito aos nossos 

irmãos e companheiros de trabalho ou 
onde estivermos.

100% de Aumento na nossa consciência para mudarmos 
nossas velhas atitudes e práticas pequenas e mesquinhas, 
deixando isso fora de nossas vidas e nos tornando um 
ser humano melhor, com mais disciplina, entendimento e 
discernimento sobre a nossa própria existência.

Queremos que 2022 seja o ano de 100% das grandes 
mudanças, que consigamos alcançar 100% de Aumento no 
reconhecimento dos nossos erros e equívocos praticados em 
2021, não os repetindo em 2022.

Esperamos que, ao chegarmos em 2022, verdadeiramente 
possamos ter 100% de Aumento em nossos projetos, sonhos 
e objetivos para uma verdadeira vida nova num Ano Novo, 
tornando nossas práticas e atitudes em um bem comum, pois 
nossas escolhas definirão nosso futuro e o futuro das outras 
pessoas, incluindo nossos amigos e familiares.

Que em 2022 cada um de nós façamos tudo que for possível e 
necessário para alcançar os 100% de Aumento na sabedoria, 
inteligência e no amor ao próximo e a nossa própria vida, 
deixando de lado a arrogância, o ódio, o preconceito, o 
individualismo, o egoísmo e a intolerância.

Se você é uma pessoa que deseja chegar a 2022 com 100% de 
Aumento, siga bem estas instruções e recomendações e tenha 
plena certeza de que, fazendo essas mudanças e tendo novas 
práticas e atitudes, tudo isso se tornará possível e chegaremos 
em 2022 com 100% de Aumento, sem sombra de dúvida!

Eu, você, nós. unidos, somos um grande e forte Sindicato!

Nós da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Gráficos 
do ABC desejamos que, em 2022, todos nós possamos 
verdadeiramente chegar aos 100% de Aumento em tudo 
que almejamos. Que possamos mudar nossas velhas práticas e 
atitudes nos tornando pessoas melhores.

A unidade na luta cotidiana e o fortalecimento do nosso 
Sindicato, deixando-o mais atuante na luta na defesa e 
manutenção dos direitos e conquistas de toda a categoria, irão 
nos permitir alcançar 100% de Aumento.

É fundamental que nós, trabalhadores e trabalhadoras gráficos 
do ABC, compreendamos que o Sindicato não é apenas um 
prédio ou sua Diretoria. O Sindicato, de fato, somos todos 
nós da categoria, que pertencemos à classe de trabalhadores e 
trabalhadoras do nosso País. 

Você é o Sindicato, eu sou o Sindicato, nós, juntos, unidos, somos 
um grande e forte Sindicato! Unidos sem oportunismos, sendo 
pessoas melhores, sem as velhas atitudes, unidos para manter 
nossos direitos e conquistas e avançar... sempre!

São os votos de 
Francisco Carlos Campelo da Silva, presidente, 

e de toda a Diretoria do Sindicato.


