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ESPECIAL

Assembleia Geral e Decisiva 
será em 24/9 – DOMINGO

Em discussão: avaliação da proposta 
patronal para assinatura da nossa 

Convenção Coletiva de Trabalho
Horário: às 9h30 em primeira convocação e às 10h30 em segunda convocação

Local: Sede do Sindicato - Rua Adelina Salvatore Bassoli n° 33, Jardim das 
Américas, em São Bernardo do Campo  

Domingo, 24, seu compromisso é no Sindicato!
Nossa Campanha Salarial deste ano acontece 
dentro do complexo cenário de crise econômi-
ca e política do País, com desemprego e ata-
ques aos nossos direitos sociais e trabalhistas.

De acordo com o IBGE, a inflação acumula-
da dos últimos 12 meses (de 31/08/2016 a 
31/08/2017) ficou em 1.73%, ou seja: inflação 
baixa, beirando uma deflação. Mesmo assim 
os empresários dizem que estão com muitas 
dificuldades para repassar isso nos salários e 
sinalizaram que precisam de uma mudança na 
forma de reajuste salarial.

Essa situação é reflexo desse desastroso Go-
verno do Golpe, que governa somente para 
atender aos objetivos de banqueiros e dos 

grandes grupos empresariais que financiaram o 
golpe político do ano passado.

Nossa Campanha Salarial e outros assuntos 
serão debatidos na assembleia que será realizada 
na manhã do dia 24, domingo próximo, em nossa 
sede.

Fique atento ao horário: a primeira convocação 
é às 9h30 e a segunda, às 10h30, e a assembleia 
se dará com qualquer número de interessados 
presentes. 

Todos os trabalhadores e trabalhadoras da 
categoria GRÁFICA terão direito a voz e voto, 
associados ou não, e decidirão sobre a seguinte 
ordem do dia:

1.  Leitura e ratificação do Edital de Convo-
cação de Assembleia anterior, que aprovou 
nossa pauta de reivindicação e contribuição 
para custeio e manutenção do Sindicato;

2.  Apreciação da proposta final do setor 
patronal para renovação da Convenção Cole-
tiva 2017-2018;

3.  Assuntos diversos que serão apresentados 
pelos trabalhadores na assembleia.

Lembramos que as decisões da assembleia 
valem para todos da categoria gráfica, por-
tanto sua presença é fundamental.

ConTAmoS Com A SUA 
PArTICIPAção! ComPArEçA!
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Fique 
sócio(a)!  
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 Bernar-
do do Campo - SP - 
CEP 09725-740 
Fone: 4125-8322   
 4125-8947

Isaías Karrara*
O Brasil passa hoje pelo pior momento de sua história graças à Rede Globo, que deveria se chamar Rede Golpe de Televisão. 
Essa emissora de TV sorrateiramente entra em nossos lares todos os dias, deturpa nossas mentes, requenta suas mentiras e nos 
atrai para o retrocesso total como sociedade e economia.
A alienação é tamanha que muitas pessoas chegaram a se vestir de verde e amarelo e ir às ruas pedir o fim dos seus próprios 
direitos sociais. Ou ainda esvaziaram panelas cheias para pedir panelas vazias. 
O resultado dessa alienação todos estamos assistindo: desemprego, fome, miséria, o desmonte total dos direitos sociais, fim das 
aposentadorias. E a roubalheira é cada vez maior. 
Mesmo assim, o povo fica parado na frente de seus aparelhos de TV assistindo toda essa pirotecnia midiática... e anestesiados, sem 

saber o que de fato está por trás de tudo isso. São malas e caixas cheias de dinheiro vivo escondidas em apartamentos luxuosos, mostrando que realmente 
estamos diante de um cenário de tristeza e angústia. 
Fica aqui uma pergunta: o que esperar de um povo que acredita uma emissora de TV, como é o caso da Rede Golpe de Televisão, e acha que tudo que ver e 
assistem na emissora é verdade ou vira verdade? 
O que esperar de um povo que dá um milhão e meio de votos na eleição para um 
picareta se torna deputado federal? 
E não é só um, são vários, que transformaram o Congresso Nacional em um balcão 
de negócios, no qual nossos direitos são destruídos e os recursos naturais deste 
rico País vendidos ao estrangeiro a preço de banana.
Infelizmente o que estamos assistindo agora é resultado do que plantamos. Esta-
mos diante de uma grande incógnita sobre o nosso futuro e o futuro dos nossos 
filhos e netos. 
Precisamos acordar, nos livrarmos desse pesadelo! Reagirmos enquanto ainda é 
tempo!
Não podemos permitir que uma emissora de TV entre e destrua nossos lares, nos-
sa capacidade de enxergar o mundo como ele é. 
Temos que reagir e lutar pela nossa sobrevivência e de nossas famílias, sob pena de 
no futuro sermos chamados de covardes por não ter reagido a esse massacre que 
estão nos impondo, acabando com nossos direitos e conquistas sociais. 

Lutar Sempre é nosso Papel.  
Isaías Karrara é presidente do Sindicato dos Gráficos do ABC

Recado do presidente

Precisamos reagir!


