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Depois de dizerem NÃO a todas as 
nossas reivindicações, os empresários 
gráficos do ABC e Baixada Santista 
ainda tiveram a coragem de propor 
um reajuste salarial só pelo INPC, 
que é a inflação acumulada de 9,88%, 
dividido em três vezes: setembro de 
2015, janeiro e maio de 2016, e com 
mais um agravante: 100% para quem 
ganha até o piso salarial, 80% para 
quem está acima do piso até  
R$ 3.000,00, e 60% para quem ganha 
acima de R$ 3.000,00 até
R$ 6.500,00; quem estiver acima de 
R$ 6.500 não terá reajuste salarial.

E AGORA? Você ficará trabalhando de 
domingo a domingo, fazendo horas-
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FiChA 
de CAdAsTrO

Preencha e entregue 
a um diretor do 
Sindicato, ou 

diretamente na Sede 
da entidade.

Reajuste da inflação em três parcelas, índice diferenciado por valor do salário; 
zero de reajuste para quem ganha acima de R$ 6.500,00 e zero de ganho real para todos.

Os sindicatos disseram NÃO! E você, o que vai dizer?

extra para receber fora da folha de 
pagamento e deixar de ir assembleia 
do dia 27 para decidir sobre qual 
rumo vamos dar para essa proposta? 
Sim, a decisão está nas suas mãos.

As diretorias dos sindicatos dos 
trabalhadores gráficos do abc e 
Baixada Santista, que negociam com 
os patrões em conjunto, cumpriram 

o seu dever e REJEITARAM a proposta, 
mas se você não comparecer e 
contribuir para LOTAR nossa 
Assembleia do próximo domingo, os 
patrões vão continuar brincando de 
negociação e exigindo que você 
trabalhe sem reajuste salarial.

Qual resultado você quer para nossas 
negociações da Campanha Salarial? 

COMPAREçA dOMInGO 
àS 10h30 nO SIndICAtO!
A responsabilidade é de 
todos para mudar essa 
realidade. A decisão está em 
suas mãos!

domingo    I   10:30   I   no sindicato

Será no dia 8/11
domingo
no Restaurante 
Florestal! 
Sindicato realizará uma grande festa no dia
8 de novembro, no Restaurante Florestal, em 

São Bernardo, para marcar a posse da 
diretoria eleita. 
Antes da festa, haverá uma breve análise 
da conjuntura e os desafios da 
próxima gestão.

Para participar você precisa preencher a 
ficha abaixo e entregar a um Diretor do 
Sindicato ou na sede da nossa entidade. 

Este evento é exclusivo para
trabalhadoras e trabalhadores gráficos 
do ABC e seus familiares.

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.

EDITAL
Convocação Assembleia Geral da Categoria 

Gráfica do ABCDMRP:
O Sindicato dos Gráficos do ABCDMRP convoca todos os 
trabalhadores gráficos para a Assembleia Geral da 
categoria, que será realizada no domingo próximo, dia 
27 de setembro 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:

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 trabalhadores interessados 
presentes.

A direção

dia 
27

 Nome do trabalhador(a) gráfico:

 Empresa na qual trabalha:

 É sócio(a) do Sindicato? 
 (    ) SIM 
 (    ) NÃO 

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

 Nome dos Filhos:                                                                                                                                       Idade:


