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Assembleia Geral
da Campanha Salarial 2022

Dia 18 de setembro, domingo, tem

Horário: 9h em primeira convocação, 
e 10h em segunda
Local: sede do Sindicato
rua Adelina Salvatore Bassoli nº 33
Jardim das Américas, SBC

É muito importante que todos(as) compareçam 
à assembleia, pois serão debatidos e deliberados 
vários pontos, entre eles como ficarão os salários 
e se haverá ou não continuidade do nosso 
Sindicato, em função da atual situação financeira 
em que se encontra.

Se a decisão for manter o Sindicato, vamos 
debater formas de contribuição dos 
trabalhadores(as) para isso. 

Sua presença é que vai dizer que rumo será dado 
para todas as questões em pauta na assembleia. 

Reclamar sem participar não é uma opção correta. 
Assim como não é correto se beneficiar dos 
direitos e conquistas do Sindicato e depois fazer 
oposição, desrespeitando seus colegas de trabalho 
que compareceram e aprovaram as deliberações da 
assembleia, como, por exemplo, o reajuste do seu 
salário, do seu valecompras, da sua PLR e outros 
direitos e benefícios conquistados pelo Sindicato. 

Venha! Participe! Só assim vamos poder 
avançar em nossos diretos e conquistas.

Edital
Assembleia Geral da Categoria Gráfica do ABC em 18/09/22
Pelo presente, convoco todas e todos trabalhadores e trabalhadoras 

que fazem parte da Categoria Gráfica do ABC, associados ou não ao nosso 
Sindicato, para uma Assembleia Geral dos Trabalhadores/as Gráficos, a 
ser realizada no próximo dia 18/09/2022, domingo, às 9h em primeira 
convocação, e às 10h em segunda e última convocação; que será realizada 
com qualquer número de trabalhadores presentes na sede do Sindicato, 
rua Adelina Salvatore Bassoli nº 33 - Jardim das Américas, em São 
Bernardo do Campo - CEP 09725-740; para debater e deliberar sobre os 
seguintes Pontos de Pauta a saber:

1. Avaliação e votação da proposta patronal de reajuste dos salários da 
Campanha Salarial 2022;

2. Análise da situação financeira do Sindicato, com aprovação ou não 
de desconto de uma contribuição de todas e todos os trabalhadores para 
manutenção do funcionamento da entidade;

3. Informes sobre a Campanha de Sindicalização, que foi prorrogada por 
mais 90 dias;

4. Assuntos diversos pertinentes à categoria.
Todas e todos os presentes terão direto à voz e voto, independente de 

ser associado ou não ao Sindicato.

Francisco Carlos Campelo da Silva 
Presidente
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Fale com a gente! Veja como é fácil:
DúvIDAS, INFORMAçÃO, SuGESTõES? 

CADASTRE-SE E ACOMPANHE TuDO POR MEIOS ELETRÔNICOS:

Político não é tudo igual e seu voto tem força: é ele que elegerá 
quem irá governar o nosso País e nosso estado, e quem irá legislar 
sobre nossos direitos e obrigações nos próximos quatro anos

Eleições 2022

Vivemos tempos bem difíceis para quem depende de emprego e vive de salário. 

Faz parte de nossas preocupações diárias como pôr comida na mesa e pagar todas as  contas 
só com o salário do mês.

O medo de assaltos e a violência nas ruas. 

O médico e ou o remédio que sempre falta no Posto de Saúde.

A incerteza do futuro dos nossos filhos diante da precariedade da escola pública frente a um 
futuro bem próximo chamado 5G, com internet para todas as coisas...

As ondas da Covid-19, varíola do macaco, vacinas atrasadas que podem fazer retornar 
doenças como a poliomielite e o risco da paralisia infantil...

Tem ainda a guerra, o aumento da violência contra as mulheres, as mudanças climáticas e suas 
tragédias anunciadas, como enchentes e secas.

No meio desse turbilhão, o povo brasileiro irá às urnas em 2 de outubro para eleger o 
próximo presidente da República, os governadores e os legisladores do Congresso Nacional 
e das Assembleias Legislativas.

E mais uma vez temos um acirramento da disputa de projetos políticos, alguns deles colocando em xeque a democracia e a nossa liberdade de fato e de direito.

A importância de escolher com consciência seus candidatos
Para além das promessas da propaganda eleitoral, vale a pena conferir como foi o desempenho daqueles(as) que buscam um novo mandato.

É necessário saber escolher e votar em quem tem verdadeiramente o compromisso com a geração de emprego e renda para a maioria da população e não 
apenas aos seus apoiadores. 

Escolher quem tem comprometimento com o amplo acesso à educação em todos os níveis, e com qualidade.

Votar em quem defende verdadeiramente o SUS, a saúde pública, que tenha postura de estadista diante de uma pandemia e coloque sempre a vida em 
primeiro lugar, e não a morte.

Que tenha compromisso com moradia digna para quem precisa e políticas e programas sociais que 
contribuam com o fim da fome, da miséria, da violência.

Escolher e votar em candidatos que tenham transparências no trato com o dinheiro público, sem sigilos 
centenários ou orçamentos secretos, e que não venham, depois de eleitos, acabar com nossos direitos 
duramente conquistados.

Votar em quem tem compromisso com a Previdência Social e garanta uma aposentadoria digna a todos 
os trabalhadores e trabalhadoras.

Votar em quem enxerga a situação real da população, em especial a dos jovens abandonados nas 
periferias, das mulheres, muitas delas chefes de família, e dos mais pobres e desassistidos. 

O voto não tem preço, tem consequência
Sem consciência na hora de escolher seu representante no próximo dia 02 de outubro, os próximos 
quatro anos poderão ser muito amargos, não apenas com perda de direitos e conquistas, mas perda de 
mais vidas e muito sofrimento.

Pense nisso! Cuidado com as fakenews e os discursos de ódio.


