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ESPECIAL

Nilpel Embalagem se enquadra na 
categoria da Indústria Gráfica

Finalmente saiu a sentença que define o enqua-
dramento da Empresa Nilpel Embalagem como 
Indústria Gráfica. Com isso, os seus empregados 
passam a ser representados pelo Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Gráficas do ABC e 
não mais pelo Sindicato do Papel e Papelão.

Reforçamos que ainda não se trata de uma 
decisão da empresa, mas sim de uma sentença 
da Justiça, em última instancia de Brasília, que 
acatou e reconheceu a solicitação da ação, que 
tramitava desde 2009, impetrada conjuntamente 
pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústria 
Gráficas do ABC, a Federação dos Trabalhadores 
nas Indústrias Gráficas dos Estado de São Paulo 
e a Confederação dos Trabalhadores nas Indús-
trias Gráficas do Brasil.

Aos companheiros sindicalistas do Papel Pape-
lão e Cortiça manifestamos todo nosso respeito 
e admiração pelo excelente trabalho que exe-
cutam, mas a questão em discussão é de enqua-
dramento correto. 

BEnEfíCIoS SErão 
mAntIdoS
Agora segue uma nova etapa nas relações entre 

empresa, Sindicato e trabalhadores na 
representação sindical. 

E entre as muitas dúvidas a que mais 
preocupa os trabalhadores é: como ficam 
os benefícios?

Nós respondemos: eles não mudam. 

Sabemos que várias outras perguntas vão 
surgir e nosso Sindicato vai responder 
uma a uma. 

Nos próximos dias vamos solicitar à 
empresa uma reunião com os trabalha-
dores para falarmos sobre essas questões 
e tirar todas as dúvidas relacionadas às 
alterações na representação sindical.

Falaremos sobre quais benefícios perma-

necem iguais, quais serão acrescentados 
e quais podem ter alteração para se 
adequarem ao novo enquadramento.

Falaremos também sobre a importân-
cia de ser sindicalizado e participar do 
Sindicato.

Para o Sindicato dos Gráficos do ABC 
não importa se você é Operador, Se-
gurança, Auxiliar de Limpeza, Adminis-
trador, Chefe ou Subordinado. Para nós 
todos são trabalhadores gráficos, fazem 
parte da categoria e compõem conos-
co o que chamamos de SINDICATO. 

Afinal, Sindicato não é um prédio, uma 
casa. Sindicato somos nós, nossa união 
e força coletiva!
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Hora de unir forças para garantir emprego e salário
Passamos por um dos piores momentos 
da história do nosso País. São mais de 14 
milhões de trabalhadores desempregados. 
Vivemos uma crise política, econômica e 
moral que afeta todos nós, inclusive as em-
presas, na indústria e no comércio. Muitas 
estão demitido seus empregados sem di-
nheiro para pagar verbas rescisórias; outras 
estão com dificuldades de pagar salários, 
FGTS, INSS, benefícios, impostos...

Esse governo está nos levando ao fundo do 
poço. Falta de emprego, consequentemen-
te falta de consumo e queda de produção. 
Sem emprego, não tem consumo. E se o 
dinheiro não circula, vem a tal da deflação, 
depois a retração no consumo e na pro-
dução. A consequência é mais desemprego, 
mais recessão, mais miséria. 

O que de fato nos espera pela frente? 

Resta para todos nós, empresários e trabalhadores, sermos criativos e 
ousados. Buscar garantir os postos de trabalho na empresa; acreditar que 
tudo passa e que logo vamos sair dessa situação. 

Sabemos que são os trabalhadores os mais 
atingidos em situações de crise, e nós, no papel 
de representantes dos trabalhadores, temos 
que usar do bom senso e da criatividade para 
encontrar soluções que sejam viáveis para 
todos. 

Nosso Sindicato está sempre à disposição para 
o diálogo e entendimento para garantir empre-
go e renda para os trabalhadores.

ProCurE o SIndICAto!
Em caso de dúvida, sugestão ou reclamação, 
entre em contato com a gente:

 telefone: 4125 8322

 WhatsApp (ZAP): 9419 94705

 facebook: Facebook.com/stigabc 

 Site: www.stigabc.org.br

Trabalhador e trabalhadora, sejam bem-vindos ao nosso Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Gráficos do ABC. 

Nosso Lema é: LUTAr SEmprE é NoSSo pApEL!

Preencha a ficha de sindicalização e entregue a algum diretor do Sindicato ou na sede da nossa entidade: 
Rua Adelina Salvatore Bassoli, 33, Jardim das Américas, São Bernardo do Campo -Tels.: 4125-8322 4125-8947

Junte-se a nós!

Fique sócio e fortaleça 
a luta de todos os tra-
balhadores da indús-

tria gráfica! O valor da 
mensalidade é de 1% 
do salário nominal e 

você ainda ganha uma 
série de benefícios, 
como desconto em 

escolas, consultas mé-
dicas e odontológicas. 

Consulte o site do 
Sindicato para acessar 

nossos convênios: 

www.stigabc.org.br


