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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS GRÁFICOS DO ABC • Diretor Responsável:  Francisco Carlos Campelo da Silva • Jornalista Responsável: Gislene Madarazo

Domingo - Dia 3 de outubro
Horário: 9h primeira convocação e 10h segunda e última convocação

VAMOS DEBATER E DELIBERAR SOBRE:
1. Proposta patronal para renovação da Convenção 

Coletiva de Trabalho 2021/2022

2. Manutenção e custeio do Sindicato

A presença de todos é 
fundamental: compareça!
Só juntos somos FORTES!

CUIDADO: muita atenção se vier de carro!
Quem vier para a assembleia de carro próprio recomendamos não estacionar na rua do Sindicato. A prefeitura proibiu 

o estacionamento e está guinchando os carros. Fique atento a essa recomendação para evitar dor de cabeça!

AT E N Ç Ã O !

ASSEMBLEIA DECISIVA
da CAMPANHA SALARIAL 2021
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IMPRESSÃO GRÁFICA é o informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, Jornais e Revistas de Santo André,
São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra • Sede: Rua Adelina Salvatore Bassolli, 33 • Jardim América

São Bernardo do Campo/SP • Tel 4125-8322 • e-mail: stigabc@stigabc.org.br • site: www.stigabc.org.br • Arte: Maria Cristina Colameo

www.stigabc.org.br 

@stigabc 

(11) 94199 4705 

atendimento@stigabc.org.br
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Fale com a gente! Veja como é fácil:
DúVIDAS, INFORMAÇÃO, SUGESTõES? 

CADASTRE-SE E ACOMPANHE TUDO POR MEIOS ELETRÔNICOS:

EDITAL

ASSEMBLEIA GERAL DA CATEGORIA GRÁFICA DO ABC

Pela presente convoco todos os trabalhadores e trabalhadoras do Setor 
Gráfico do ABC para a Assembleia Geral da categoria, que será realizada 
em nossa sede social, Rua Adelina Salvatore Bassoli nº 33, Jardim das 
Américas, São Bernardo do Campo/São Paulo, CEP 09725-740, no 
dia 03/10/2021 às 9 horas em primeira convocação e às 10 horas em 
segunda e última convocação, que tem a seguinte Ordem do Dia:

1º - Debater, avaliar e deliberar sobre a possibilidade de aprovação 
ou rejeição da proposta do sindicato patronal referente às negociações de 
renovação da nossa Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022;

2ª - Debater e deliberar sobre aprovação de um desconto de cota 
negociação de todos os trabalhadores da categoria, associados ou não do 
Sindicato, para custeio e manutenção da nossa entidade; 

A todos os trabalhadores presentes será assegurado o direito de voz e voto 
na assembleia, independentemente de serem associados ou não ao 
Sindicato.

Lembramos que, em razão das condições atuais da pandemia, todos 
os participantes da assembleia necessariamente precisam cumprir 
com as normas sanitárias de segurança, mantendo o distanciamento 
social, fazer o uso obrigatório de máscaras durante a permanecia no 
local, bem como o uso de álcool em gel, conforme recomendação e 
atendimento às normas da vigilância sanitária.

Atenção ao horário da assembleia: primeira convocação às 9 horas segunda e 
última convocação às 10 horas, com qualquer número de trabalhadores 
interessados presentes, associados ou não ao Sindicato.

Francisco Carlos Campelo da Silva
Presidente


