
ser dado para mudar essa situação. 
Nós, da direção do Sindicato, duvidamos que os 
trabalhadores prefiram acatar esse NÃO da 
empresa e trabalhar todos os sábados, porém 
queremos ouvi-los.

Mas atenção: 
Se a proposta de sábados alternados for mesmo a vontade 
da maioria, os trabalhadores precisam fazer sua parte, 
começando por participar da reunião do dia 19/10  e 
arregaçar as mangas para iniciar a luta.
“Quando os trabalhadores se unem e têm consciência de que 
algo precisa mudar, isso muda mesmo contra a vontade da 
empresa”, observa o presidente do Sindicato, Isaías Karrara. 
“Esta é a hora de não se curvar diante da empresa e dos 
chefes e ficar culpando o Sindicato, que não tem culpa pela 
acomodação de alguns diante da situação, recusando-se a 
fazer a luta para conquistar mais qualidade de vida”, alerta 
Karrara.  
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A participação de todos é fundamental!

O Sindicato dos Gráficos do ABC 
realizará uma reunião específica e 
extraordinária com todos os 
trabalhadores da empresa de embalagem 
BEMIS de Mauá no próximo dia 19/10 para 
discutir a negativa da empresa em relação à 
nossa reivindicação de trabalho aos 
sábados alternados, entre outras 
reivindicações dos trabalhadores. 

Na negociação com a direção da BEMIS, 
realizada em setembro, o Sindicato recebeu a 
seguinte resposta: “não vamos atender essa 
reivindicação porque na empresa não há nenhum 
sentimento favorável por parte dos trabalhadores em fazer 
essa alteração de horário”. 

Para a direção da BEMIS a insistência em garantir 
jornada de trabalho com sábados alternados é 
criação do próprio Sindicato e os trabalhadores não 
irão se mobilizar a favor dessa mudança, 
subestimando o desejo e a vontade dos 
trabalhadores na empresa.
Diante disso, só resta ao Sindicato realizar uma 
REUNIÃO com todos os trabalhadores para que estes 
tenham a oportunidade de manifestar sua concordância 
ou não com a empresa e qual será o próximo passo a 

DOMINGO,
ÀS 10h

DA MANHÃ
Na Sede do 
SINDICATO

Reunião especifica com os trabalhadores da BEMIS para 
discutir jornada de trabalho com sábados alternados

COMPAREÇA! 
Contamos com a 

participação de todos 
vocês!

A decisão de mudar o 
NÃO da empresa e 

conquistar os 
objetivos é de TODOS!

Rua Adelina Salvatore Bassoli n° 33,  
Jardim das Américas

São Bernardo do Campo.

Lembre-se: 
O Sindicato somos todos nós, 
juntos e misturados, para 
sermos fortes e conquistarmos 
os nossos objetivos.


