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Doação de UM DIA de trabalho em MARÇO

E lá vamos nós começar um novo ano 
na luta para sobreviver!
2022 se inicia com uma campanha para 
manutenção e garantia dos direitos 
e conquistas da categoria gráfica do 
ABC. Direitos e conquistas hoje 
asseguradas pelo Sindicato por meio 
da Convenção Coletiva de Trabalho.

Nossa Diretoria estará nas 
empresas para conversar com todos 
os trabalhadores e trabalhadoras 
sobre a DOAÇÃO DE UM DIA DE 
TRABALHO NO MÊS DE MARÇO PARA 
MANUTEÇÃO DO SINDICATO.

Antes de dizer SIM ou NÃO, analise bem o que estamos vivendo hoje e o que 
poderá vir daqui para frente. Já se anuncia um novo golpe aos trabalhadores: acabar 
com a multa dos 40% do FGTS e o fim do seguro-desemprego, um desejo do 
governo e dos empresários.

Só a união de todos, com uma boa dose de consciência de classe, solidariedade e 
responsabilidade social, será capaz de impedir mais esses ataques. 

É fundamental nos unirmos para ter um Sindicato FORTE, DE LUTA, 
capaz de conquistar muito mais direitos para toda a categoria. 

Contamos com você!

para manter NOSSO SINDICATO!



No final de 2021 fizemos um balanço das ações e necessidades para dar continuidade na 
busca pela conquista dos 100% de aumento e chegamos à seguinte conclusão: todos nós 
precisamos fazer mudanças profundas nas nossas velhas teorias, atitudes e práticas para de 
fato chegarmos aos nossos objetivos e alcançarmos melhores condições de trabalho e vida 
social.

Nesse ano de 2022, a diretoria do Sindicato estabeleceu como meta principal de trabalho 
dedicar mais tempo na porta das empresas para conversar com os trabalhadores e obter 
uma visão melhor dos problemas que enfrentam no dia a dia nos locais de trabalho, sejam 
problemas coletivos ou individuais, e juntos encontrarmos ações que resultem em soluções 
satisfatórias para todos.

Nossa grande tarefa é manter o Sindicato VIVO e ATIVO na luta coletiva diária. Para isso é 
necessário que toda a categoria participe e colabore na campanha pela DOAÇÃO DE UM 
DIA DE  TRABALHO NO MÊS DE MARÇO.

Essa doação reforçará o poder de resistência da categoria contra as tentativas de patrões e 
governo que querem, a toda custo, sufocar as entidades sindicais para assim ter um caminho 
fácil para a retirada dos direitos e conquistas que ainda nos restam.Francisco Carlos Campelo da Silva, 

presidente do Sindicato

Manter o Sindicato VIVO e ATIVO!

Enganam-se aqueles que ainda 
estão pensando que os empresários 
queriam dar reajuste de salário, PLR, 
e Ticket alimentação. Uma parte dos 
empresários não queria dar nada, 
outros queriam dar apenas 3% no 
piso salarial e mais nada. Se não fosse 
a persistência e insistência firme da 
diretoria do Sindicato e o apoio de boa 
parte dos trabalhadores, a assinatura da 
atual Convenção Coletiva jamais teria acontecido.

Muitos empresários na nossa área são egoístas, oportunistas e 
chantagistas. Durante as negociações recebemos ameaças o tempo 
todo.  Alguns chegaram ao cúmulo de dizer que se desse o reajuste de 
salário, PLR,  Ticket alimentação, mudariam do ABC.

Outros diziam que iriam demitir a metade dos empregados; outros 
nos chamaram de loucos, que iríamos quebrar as empresas etc. Se 
a diretoria do Sindicato não contasse com apoio de boa parte dos 
trabalhadores e não tivesse punhos firmes, não teríamos chegado ao 
resultado que chegamos.

Já foi iniciada mais uma barbárie contra o trabalhador: 
acabar com a multo dos 40% do FGTS e com o seguro-
desemprego. Isso não é novidade, desde 2016, governo e 
patrões têm feito de tudo para jogar os trabalhadores contra as suas 
entidades sindicais para enfraquecê-las e facilitar o caminho para a 
retirada de direitos.

Se todos nós, trabalhadoras e trabalhadores gráficos do ABC, 
dermos total apoio à proposta da nossa diretoria, com a DOAÇÃO 
DE UM DIA DE TRABALHO NO MÊS DE MARÇO para 
manutenção do nosso Sindicato, certamente a sobrevivência da 
entidade e a manutenção dos nossos direitos estarão garantidas 
por mais um período, e a luta conjunta nos trará os resultados que 
almejamos.

A diretoria do Sindicato fez uma ótima negociação no ano passado, 
muito difícil, é verdade, mas ao final foi bastante satisfatória para toda 
a categoria!

Isso só foi possível porque tivemos apoio de boa parte da categoria, 
mostrando que sem Sindicato e união dos trabalhadores não seria 
possível chegarmos a esses resultados.

Tal patrão, tal empregado
Chega até ser cômico como ainda tem uma parte desses empresários se comportando dessa maneira no Grande 
ABC. Infelizmente, parte dos trabalhadores nessas empresas seguem fielmente a cartilha dos seus patrões.

É uma guerra para a diretoria do Sindicato manter os diretos e conquistas na Convenção Coletiva, que serve para 
TODOS os trabalhadores integrantes da categoria gráfica do ABC.  Acontece que tem trabalhador que ignora ou 
esquece disso.

Alguns empregados são igualmente oportunistas egoístas e chantagistas, como seus empregadores. Na maior cara 
de pau, lotaram a rua e as dependências do Sindicato para fazer oposição e não contribuir com um mínimo para 
manter o Sindicato, mas não tiveram a mesma coragem e dignidade para renunciar ao reajuste e os 

benefícios conquistados pelo Sindicato que estão na Convenção Coletiva.

Trata-se de uma grande falta de respeito com seus colegas de trabalho que têm consciência de classe e fazem de tudo para manter o Sindicato, 
pois sabem da importância de defender a entidade.

RECADO DO PRESIDENTE

Ataques aos direitos do trabalhador não param!

Juntos podemos mais
Agora estamos numa nova etapa para dar 
continuidade na nossa luta, e queremos dar 
uma oportunidade para esses trabalhadores 
se redimirem e fazer jus ao que estão 
recebendo de direitos da Convenção, que 
foi conquistada pelo Sindicato.

Pedimos a adesão à campanha e fazerem a 
DOAÇÃO DE UM DIA DE TRABA-
LHO AGORA NO MÊS DE MARÇO 
PARA MANTER O SINDICATO. Será 

uma decisão de coerência e é uma responsabilidade e dever de todos 
que compõem a categoria.

Trata-se de uma demonstração de consciência e responsabilidade de 
classe! Afinal, quando esses trabalhadores têm qualquer problema na 
empresa são os primeiros a recorrer ao Sindicato, então, nada mais justo 
do que também fazer esse gesto de cidadão.

Banco de Horas forçado, ameaças de demissão, terceirização de atividades fins entre outros descasos é 
a realidade hoje nessas duas gráficas!
A situação é reflexo da falsa Reforma Trabalhista e Sindical realizada em 2016, logo em seguida ao golpe 
que resultou na derrubada da presidente Dilma. 
Os empresários e os meios de comunicação tradicionais fizeram a falsa propaganda de que o tal 
projeto “Ponte para o futuro”, de Temer, era para melhorar a vida do povo e gerar emprego 
e renda. O resultado dessa palhaçada toda está aí: trabalhadores sofrendo as consequências com 
desemprego, fome, muitas pessoas morando na rua. 
Quem ainda está trabalhando sofre uma carga excessiva de tarefas, ganhando 25% menos e sobre 
pressão, fazendo Banco de Horas sem descanso e sem receber, e ainda tem que se submeter a isso de 
domingo a domingo, sofrendo ameaças de chefes e gerentes.
“Parece que estamos retomando a escravidão. Cortaram uma série de direitos e benefícios, e baixaram o ‘chicote no lombo dos 
trabalhadores’. Isso é o que está acontecendo, inclusive aqui região do ABC, em várias empresas”, denuncia o presidente do Sindicato, 
Francisco Carlos Campelo da Silva.
Há empresas que estão obrigando seus empregados a trabalharem durante as férias, sem marcar o ponto e acumulando as horas no Banco 
de Horas. 
“Parece que essas duas empresas estão fazendo escola de trabalho semiescravo na nossa região, os chefes e gerentes são uns verdadeiros 
carrascos no trato com os trabalhadores”, completa o presidente Francisco.
Na Santa Marta, a empresa demitiu todos os trabalhadores que tinham salário melhor e contratou uma empresa de terceiro pagando abaixo 
do piso salarial da categoria para substituir os demitidos, tudo isso passando por cima do sindicato e da convenção coletiva de
trabalho da categoria.
O Sindicato não está exagerando ou pegando pesado, está apenas reproduzindo exatamente os relatos que recebe quase que diariamente dos 
trabalhadores dessas duas empresas.
Já houve várias tentativas de reunião com os proprietários, mas eles se recusam a atender o Sindicato. Simplesmente tratam o Sindicato da 
mesma forma como tratam os trabalhadores nas empresas.
É preciso reagir a esses ataques. Vamos nos unir sem receio de qualquer tipo de repressão, e parar a produção para exigir mais respeito. 
Vamos mostrar que os trabalhadores não aguentam mais humilhação e falta de respeito.

#Fica a DICA!
“Tem uma ação com cinco letras que, se praticada por todos os trabalhadores com bastante consciência, certamente vai resolver essa situação 
imediatamente: GREVE! Para tudo! E vamos exigir respeito a nossa dignidade por partes dessas empresas”, reforça o presidente.
O Sindicato dará todo apoio e respaldo político e jurídico para os trabalhadores na hora que eles decidirem dar um basta nessa pouca vergonha.  
A união e consciência de todos, com apoio do Sindicato, vai mudar essa realidade, basta os trabalhadores compreenderem que esse é o caminho.

Queremos deixar claro que todo tipo de rejeição ao Sindicato é 
mais uma forma de omissão que vai beneficiar somente aos péssimos 
patrões, aqueles que são contra o Sindicato porque sabem que ele é 
a única ferramenta que luta pelos trabalhadores e trabalhadoras na 
defesa dos seus direitos e conquistas.

Hora é de luta!
Companheiras e companheiros gráficos do ABC,  precisamos de 
muita consciência, união e unidade para não sermos enganados outra 
vez e termos nossos direitos e conquistas ceifados, como quer o 
governo e patrões.

Se nós não nos atentarmos para essas falsas reformas, que só tiram 
direitos, vamos ser cobrados num futuro muito próximo pelos nossos 
filhos por causa dessa nossa omissão.

Essa é a hora de lutarmos pela manutenção dos nossos direitos. 
Lutar pelo que ainda temos de garantias na Convenção Coletiva. 
Essa é uma decisão que compete a todos nós: manter nossos diretos 
conquistados pelos Sindicato.

SANTA MARTA e MACRON:  TOTAL FALTA 
DE RESPEITO COM OS TRABALHADORES



Preencha a ficha ao lado 
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

Juntos somos FORTES!

Dinheiro esquecido nos bancos: site ensina passo 
a passo como criar conta para solicitar os valores
Um dinheiro extra, sem esperar, sempre é muito bem-vindo!

O Banco Central (BC) criou um canal exclusivo para as pessoas 
checarem se têm ou não dinheiro esquecido em contas bancárias. As 
consultas começaram na segundafeira, 14 de fevereiro, e os saques 
serão liberados a partir do dia 7 de março.

Para fazer a consulta é necessário criar uma conta no site Gov.br e 
esse cadastro pode ser nível prata ou ouro para solicitar o saque do 
dinheiro junto ao Banco Central.

Qual a diferença entre nível prata e ouro?
A quantidade de informação. Para o nível prata, a conta Gov.br deve 
ter o reconhecimento facial.  Após isso, o sistema irá identificar a foto 
da base de dados da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou por 
meio do login com informações de um banco credenciado.

Para o nível ouro, além de todos os requisitos do nível prata, o 
reconhecimento facial também será confrontado com a base de 

dados da Justiça Eleitoral. Outra opção é realizar o login no Gov.br 
usando um certificado digital. Os serviços podem ser acessados pelo 
computador, notebook, tablet ou celular.

Consulta dos valores
- Vá ao endereço: valoresareceber.bcb.gov.br – Utilize somente o 
CPF ou CNPJ no endereço – CUIDADO COM GOLPISTAS!

O site RECONTA AÍ fez um tutorial 
explicando passo a passo o que deve 
ser feito para se cadastrar e solicitar 
os valores em antigas contas bancárias, 
se esse for seu caso. Para acompanhar, 
utilize – QR COde ao lado.

Tome a atitude certa: SINDICALIZE-SE!
Assim, você contribui todo mês para um Sindicato forte, atuante e com forças para defender e garantir todos os direitos, 

benefícios e conquistas da categoria gráfica.

IMPRESSÃO GRÁFICA é o informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, Jornais e Revistas de Santo André,
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@stigabc 

(11) 94199 4705 

atendimento@stigabc.org.br
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Fale com a gente! Veja como é fácil:
DúVIDAS, INFORMAÇÃO, SUGESTõES? 

CADASTRE-SE E ACOMPANHE TUDO POR MEIOS ELETRÔNICOS:


