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Recesso de fim de ano no sindicaTo
Estamos trabalhando e dando a assistência à categoria dentro das condições possíveis, mas sempre seguindo todos os 
protocolos de saúde e os decretos estaduais e municipais sobre a pandemia do coronavírus.

Agora no fim do ano, estaremos atendendo até o dia 17/12/2020, retornando no dia 13/01/2021.

No caso de precisar de alguma informação ou atendimento, recomendamos o uso dos meios eletrônicos do sindicato 
para falar com a gente.

cadasTRe-se e acompanhe tudo por meios eletrônicos.

www.stigabc.org.br 

@stigabc 

(11) 94199 4705 

atendimento@stigabc.org.br

VIDA, SOLIDARIEDADE, AMOR e RESPEITO!
2020 foi um ano extremamente desafiador. Muitas dificuldades, 
muitas perdas, muitas mudanças. Em muitos momentos nos sentimos 
extremamente desolados.

Mas estamos à véspera de um ano novo e há que se celebrar a VIDA. 

2020 nos mostrou que a SOLIDARIEDADE é o único caminho para 
sobrevivência da raça humana.

2021 espera de cada um de nós mais AMOR e RESPEITO ao próximo, 
à família, à sociedade e a nós mesmos.

Boas Festas e que o Novo Ano 
traga a todos nós saúde, prosperidade e paz.
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REFLEXÃO DA DIRETORIA 
DO SINDICATO PARA 2021
Dezembro chegou, fechando 2020. Provavelmente nenhum de 
nós tenha vivido antes uma experiencia como esta de pandemia, 
desemprego na estratosfera, muita gente passando fome, e o pior: 
quase nada sendo feito pelos governantes para vermos alguma luz 
para o ano que se aproxima.

Muitos de nós, talvez, nem se deram conta do que ocorreu nesse 
ano de 2020.

A verdade é que, todos nós, entendendo ou não, estamos vivendo 
uma mudança muito grande no planeta Terra e na humanidade.

Hoje, o que mais nos preocupa é o comportamento humano, a 
intolerância, o individualismo, o ódio, a ganância pela vingança de 
uns contra os outros, falta de respeito que gera violência e uma 
inversão de valores que muito nos assusta.

Outra coisa muito perigosa que temos visto é essa descrença na 
política, ignorando que quase tudo em nossas vidas depende de 
decisões políticas. O preço do arroz, feijão, do aluguel, vestuário, 
valores das aposentadorias, preço dos medicamentos... tudo isso 
está relacionado com decisões políticas e de como os governantes 
e parlamentares irão tomar essas decisões. Portanto, ignorar a 
política achando que todos são iguais é colocar em risco o presente 
e o futuro de nossa nação.

Estamos vivendo dias muitos sombrios e, se permanecer assim, 
estaremos contribuindo para a deterioração da humanidade.

Precisamos rever imediatamente nossos hábitos, costumes 
e conceitos para entrarmos em 2021 sendo mais solidários, 
tolerantes, compreensíveis, e acima de tudo, respeitosos com a vida 
e com os valores que nos diferenciam dos animais irracionais.

Nosso Sindicato, por meio de sua direção, manifesta a preocupação 
e o compromisso com a mudança que se faz necessária para 
buscarmos uma sociedade melhor para todos. Sabemos que sempre 
haverá aqueles que nos apoiam e os que são contrários às decisões 
que muitas vezes somos obrigados a tomar para a proteção 
da maioria da categoria gráfica, afinal esse é nosso dever como 
representantes dos trabalhadores.

São decisões difíceis como, por exemplo, a suspensão temporária 
das negociações coletivas para tentarmos proteger os empregos. 
Muitos entenderam que é melhor manter-se empregado do que 
ter 2% ou 3% de reajuste salarial e depois perder o emprego num 
quadro de recessão e alto desemprego; outros não.

Há momentos em que somos todos chamados a refletir sobre o 
que está acontecendo, mas fugir do debate sempre é mais fácil. 
Acontece que se cada um ficar olhando só para o próprio umbigo, 
todos seremos levados para o abismo.

Esta é nossa mensagem de final e início de ano a todas e todos da 
categoria gráfica do ABC.

Que 2021 seja o ano da solidariedade, da tolerância, da 
compreensão, do amor ao próximo e, acima de tudo, do respeito 
mútuo, à família e ao ser humano em geral.

“Precisamos rever imediatamente 
nossos hábitos, costumes e 
conceitos para entrarmos em  
2021 sendo mais solidários, 
tolerantes, compreensíveis, 
e acima de tudo, respeitosos 
com a vida e com os valores 
que nos diferencia dos animais 
irracionais.”


