
297
fev/MAR

2019

INFORMATIVO DO Sindicato DOS GRÁFICOS DO ABC • Diretor Responsável: Isaías Karrara • Edição: Gislene Madarazo (MTb 36.373/SP)

EDITAl

Dia 10 de março de 2019 
às 9h30 em primeira convocação e 10h30 
em segunda e última convocação
Assembleia Geral Extraordinária específica para 
discussão e aprovação das formalidades legais 
para cobrança e desconto da Contribuição 
Sindical Obrigatória, Art. 8° e Art. 149 da 
Constituição Federal, previstas nos artigos 545 a 
610 da ClT com as alterações promovidas pela 
lei 13.467/2017, autorização prévia e expressa da 
categoria e deliberação acerca de procedimentos 
a serem adotados, inclusive quanto à notificação 
aos respectivos empregadores na forma do 
art. 545 da ClT e ainda para os casos previstos 
no art. 602 da ClT que trata de autorização 
expressa da categoria para o desconto da 
Contribuição Sindical de 31 de março em folha 
de pagamento de todos os trabalhadores que 
compõe a categoria.

A Assembleia Geral Extraordinária da Categoria 
se dará na sede social do Sindicato dos 
Trabalhadores Gráficos do ABC, cito à 
Rua Adelina Salvatore Bassoli n° 33, CEP 
09725-740, Jardim das Américas, em São 
Bernardo do Campo-SP.

Todos os trabalhadores e trabalhadoras que 
compõe a categoria, associados ou não ao 
Sindicato, ficam convocados a participar com 
direto assegurado de voz e voto na Assembleia 
conforme vossa consciência.

1° votação: autorização expressa para que as 
empresas efetuem o desconto de um dia de 
trabalho, no 31 de março, em folha de pagamento 
da Contribuição Sindical.

2° votação: datas e forma de comunicação aos 
empregadores, bem como data, prazo e forma 
para aqueles que eventualmente queiram se opor 
ao desconto da Contribuição Sindical.

Por fim, outros assuntos diversos de interesse 
da categoria que surgirem no decorrer da 
Assembleia.

Esperamos poder contar com a participação de 
todos os trabalhadores e trabalhadoras de nossa 
categoria gráfica nesta Assembleia que discutirá 
os rumos da existência e manutenção do nosso 

Sindicato e a continuidade das nossas garantias, 
conquistas e direitos da Convenção Coletiva de 
Trabalho dos Gráficos do ABC.

Companheiros e Companheiras Gráficos do 
ABC, essa decisão é nossa! O que queremos 
para o futuro do nosso sindicato e nossa 
categoria, como vamos manter Direitos e 
Conquistas históricas que temos em nossa 
Convenção Coletiva de Trabalho que está sob 
ameaça. Esse é o momento de decisão de todos 
e todas!

Organize-se e participe ativamente 
desta Assembleia.

A Decisão de DIZER SIM 
ou NÃO é tua!

A Diretoria

Assembleia Geral 

Extraordinária da Categoria 
Gráfica do ABC

SindiCAto ConVoCA
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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

FAlE Com 
A GEntE!

DúvIDAS, InFORMAçÃO, 
SuGESTõES? vEJA COMO é FÁCIl 
EnTRAR EM COnTATO COM O 
nOSSO SInDICATO:

• Site: www.stigabc.org.br 

• Facebook: @stigabc 

• Whatsapp: (11) 94199 4705 

• E-mail: atendimento@stigabc.org.br

Ajuste com o Leão
Prestação de Serviços aos associados e dependentes
Como já é tradição, a partir de 7 de março até 29 de abril, o Sindicato estará oferendo gratuitamente o 
preenchimento da declaração de Imposto de Renda para os Associados e seus Dependentes.

Documentos necessários e demais informações podem ser obtidas por meio do telefone 4125 8322 ou no nosso site: 

stigabc.org.br 
lEMBRE-SE: esse serviço só estará disponível nesse período, organize-se e não deixe para a última hora.

Faça parte: Juntos somos mais fortes!
Este ano queremos ouvir cada trabalhador e trabalhadora gráfica para 

debater os problemas e buscar soluções conjuntamente e fortalecer 
mais nossa ação sindical. Para isso, estamos iniciando a Campanha de Sindi-
calização Permanente. 

Coordenada pelo Secretário-geral do Sindicato, Francisco Carlos Campelo, 
a campanha vai percorrer as empresas até o final de 2019 para conversar 
com os trabalhadores e trabalhadoras. 

“Vivemos dias sombrios, com muitos problemas, e pouco falamos uns com 

os outros. Queremos criar no Sindicato um canal de diálogo e troca de 
informação dos trabalhadores e trabalhadoras com Diretores e funcionários 
do Sindicato e com isso ajudar uns aos outros encontrarem saídas, além de 
melhorar o relacionamento dos trabalhadores com seu Sindicato”, destaca 
Francisco. 

Participe, cobre, apresente sugestões de melhoria em todas as áreas do Sin-
dicato. Não lute sozinho. Fazer parte nos faz mais forte: Sindicalize-se! 

lutar Sempre é nosso Papel!


