EDITAL:

O Sindicato dos Gráficos do ABCDMRP convoca todos os trabalhadores gráficos para
a Assembleia Geral da categoria, que será realizada no domingo próximo, dia 11 de
outubro de 2015, às 10h em primeira convocação e às 1030 em segunda e
última convocação, na sede da entidade, na rua Adelina Salvatore Bassoli
n° 33, Jardim das Américas, em São Bernardo do Campo, para deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia:

Convocação
Assembleia
Geral
da Categoria
Gráfica do
ABCDMRP

A. Apreciação da proposta patronal para reajuste salarial retroativo a 1° de setembro de
2015;
B. Ratificação da cobrança de taxa assistencial para custeio e manutenção do Sindicato, que
será desconta em folha de pagamento para todos os trabalhadores da categoria, e deliberar
sobre prazo e direito de oposição aos que são contrários ao desconto;
C. Debater e deliberar sobre outros assuntos diversos de interesse da Categoria.
Em segunda e última convocação, às 10h30, a assembleia será realizada com qualquer
número de interessados presentes. Todos os presentes, sócios e não sócios, têm
direito a voz e vota na assembleia.
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A direção.

Essa você não pode perder:
garanta o seu convite!

As crianças de 5 a 10 anos terão convites
especiais. Acima dessa idade, o convite será
normal e todos poderão participar desde que
estejam cadastrados junto ao Sindicato. Isso se
faz necessário para oferecer a você e sua
família muita tranquilidade nesse dia de festa.

No segundo domingo de novembro, dia 8, o
Sindicato realizará uma grande festa, no
Restaurante Florestal, em São Bernardo, para
marcar a posse da diretoria eleita.

Atenção: não será permitida a entrada
sem o convite.

Antes da festa, haverá uma breve análise da
conjuntura e os desafios da próxima gestão.
É um evento aberto a toda categoria, mas há a
necessidade de um cadastro simples para
controle dos participantes.
Para segurança de todos, serão distribuídos
convites personalizados e individual.

Como fazer para participar:
Preencha a ficha abaixo e entregue ao Diretor do
Sindicato na empresa em que você trabalha. Se
não houver Diretor do Sindicato no local,
entregue a ficha preenchida na sede da nossa
entidade e no ato da entrega será informado

como e quando receberá os convites
solicitados.
Este evento é exclusivo para trabalhadoras e
trabalhadores gráficos do ABC e seus
familiares (esposos, esposas, filhos e filhas;
namorada ou namorado no caso de solteiros,
viúvos ou separados).
As vagas são limitadas e o prazo para o
preenchimento e entrega do cadastro será
até o dia 9 de outubro de 2015.
As vagas serão preenchidas por ordem de
chegada da ficha de cadastro. Faça já a sua para
não ficar fora dessa.
Esperamos contar com a sua presença e de
seus familiares neste evento!

Nome do trabalhador(a) gráfico:

“Com todo respeito que temos pelo sindicato
patronal, nós sempre soubemos das suas
inabilidades para construção de uma proposta,
por vários motivos, mas o maior deles é a falta
de ideias, falta de justificativas das respostas. São
sempre os mesmos argumentos,

Empresa na qual trabalha:

É sócio(a) do Sindicato?
(

) SIM

(

) NÃO

Nome do cônjuge (esposo, esposa, namorado ou namorada):

Nome dos Filhos:

Diante das negativas e má vontade do
sindicato patronal às nossas reivindicações
e ao exercício da negociação, só nos resta
parar a produção nas empresas e, com a
pressão, viabilizar a apresentação de uma
nova proposta patronal. Essa foi a decisão
da assembleia realizada no dia 04 na sede
do Sindicato.

Idade:
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as mesmas justificativas sem
fundamento, que não convencem”, aponta o
presidente do Sindicato, Isaías Karrara.
De fato já passou da hora do sindicato
patronal se adaptar às novas relações mundiais
no mundo do trabalho. A relação capital e
trabalho avança pelo mundo todo; as
negociações se dão a todo o momento, com
respeito de ambos os lados e não essa coisa
ultrapassada, arcaica, obsoleta, que é da época
do regime ditatorial, que não prospera mais
em lugar algum do mundo.

Nova proposta
ou
PARALISAÇÃO
Esperamos que
dentro das próximas
horas o Sindicato
patronal apresente uma nova roposta para fechamento de nossa Convenção Coletiva, que tem
data-base em 1o de setembro, e assim
possamos mudar o foco para problemas bem
maiores que afetam as empresas e os
trabalhadores.

“Que saudade dos tempos em que se negociava
com um sindicato patronal com visão futurista das
relações capital e trabalho, inclusive alguns poucos
avanços que temos em nossa Convenção Coletiva
se deu nesta época, quando as negociações se
davam o ano inteiro”, explica Karrara. “Que isso
aqui sirva de reflexão para a atual e futura
direção do Sindicato patronal”, afirma.

PRÓXIMA ASSEMBLEIA
DIA 11 DE OUTUBRO
No próximo domingo, dia 11 de outubro, às
10h30 retomaremos nossa Assembleia na sede do
Sindicato para dar novos rumos às negociações.
Daqui até lá vamos organizar as paralisações nas
empresas até que o patronato se sensibilize e nos
apresente uma proposta satisfatória.

