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Campanha Salarial 2022/2023

Sem SINDICATO = Sem AUMENTO, Sem DIREITOS
Ordem do dia: preparar as negociações coletivas

Contribuir e manter o Sindicato vivo, com condições 
de negociar a Convenção Coletiva de Trabalho para 
o próximo ano, é fundamental. Só assim teremos 
possibilidade de garantir os direitos e avançar nos 
benefícios já conquistados.
Não concorda? Acompanhe os exemplos ao lado:

Valor atual do
salário

Reajuste de 
10%

Ganho anual Valor anual pago 
ao Sindicato

R$ 1.787,78 R$ 178,00 R$ 2.575,12/mês R$ 98,33/ano

R$ 3.000,00 R$ 300,00 R$ 5.092,00/mês R$ 165,00/ano

R$ 6.000,00 R$ 600,00 R$ 8.624,00/mês R$ 330,00/ano

● Um trabalhador que receba o salário no valor de R$ 1.787,78, se aplicado um percentual de 10% de reajuste, o 
ganho mensal será de R$ 178,78; esse valor vezes 12 salários, mais o 13º = ganho anual de R$ 2.324.14. Somando 
FGTS e um 1/3º das férias no valor de R$ 250,98, o ganho anual conquistado pelo Sindicato passa para R$ 2.575,12;

● Se esse mesmo trabalhador descontar do seu salário 5% para manter o Sindicato, pagará no ano R$ 98,33;

● É isso mesmo: ele paga R$ 98,33 e ganha R$ 2.575,12 conquistado pelo Sindicato, sendo que o desconto é apena 
uma vez ao ano, enquanto o ganho é o ano inteiro.

Mais um exemplo para você poder refletir melhor sobre essa questão na hora de fazer oposição para não 
contribuir com o Sindicato:

Para um salário de R$ 6.000,00, se aplicado um reajuste de 10%, o ganho bruto anual será no valor de R$ 8.624,00. 
Enquanto vai pagar R$ 330,00 (5% do salário) para manter o Sindicato que conquistou esse resultado.

Isso vale para todas as faixas salarias, quanto maior é o salário maior é o ganha anual.

SEM SINDICATO você não terá esse ganho anual, e 
sem a sua contribuição, não haverá Sindicato para 
lhe assegurar esse ganho e demais conquistas!

A questão é simples: ou você contribui para manter o Sindicato ou faz o que manda seu patrão ou chefe e se opõe ao 
desconto do Sindicato, contribuindo para o fim da entidade e sem ninguém mais para negociar por você. Daí seu chefe vai 
dizer que não vai dar nenhum reajuste porque não houve negociação.

Em 2020 nosso Sindicato não teve como fazer o acordo coletivo em razão da pandemia. Você teve algum aumento de salário 
ou outro benefício oferecido pelo RH ou pelo seu patrão ou chefe? Você recebeu a PLR? O que fez seu patrão, o RH ou o 
chefe que tanto lhe orientam a fazer oposição e não pagar o Sindicato?

Pense bem se vale ou não a pena contribuir para manter seu Sindicato forte na defesa dos seus direitos e conquistas!

Fica aqui o alerta: esse ano será decisivo para o futuro da nossa entidade sindical! Se todos(as) da categoria não 
contribuírem para manter o Sindicato, não restará à Diretoria outra alternativa senão o fechamento das portas do Sindicato.

Não se deixe influenciar por ninguém que esteja agindo de má fé contra você.



Atletas da categoria gráfica, atenção!!
INSCRIÇÕES PARA O FUTSAL 
ANUAL ABREM NO DIA 25/07

De 25/07 a 25/08/2022 estarão abertas as inscrições para a 
realização do Campeonato Anual de Futsal dos Gráficos ABC.

Para se inscrever basta entrar no site do Sindicato e seguir 
as instruções. Mais informações e orientações, podem serem 

obtidas no telefone 4125 8322, das 9h30 às 16h, ou no 
WhatsApp 94199 4705, de segunda a sexta feira.

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 • Tiragem: 3mil
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Fale com a gente! Veja como é fácil:
DúVIDAS, INFORMAÇÃO, SUGESTÕES? 

CADASTRE-SE E ACOMPANHE TUDO POR MEIOS ELETRÔNICOS:

Imagem por Pixabay

SABÁDO SIM, SÁBADO NÃO!
Por que temos que focar na 

jornada de sábados alternados
Estamos numa luta já há alguns anos para conquistar a jornada de 
trabalho aos sábados alternados e melhorar a qualidade de vida dos 
trabalhadores e trabalhadoras que têm jornadas em três turnos e são 
obrigados a trabalhar todos os sábados para satisfação do empresário 
ganancioso que só pensa no lucro.

Nessa batalha já conseguimos provar para muitas empresas que além 
da qualidade de vida para os trabalhadores(as), as empresas também 
têm uma ganho enorme: redução na perda de produção, redução na 
conta de energia, na conta de água, transporte, alimentação etc. Já os 
trabalhadores(as) descansam mais, podem dedicar mais tempo aos 
amigos e família, e trabalham e produzem com muito mais satisfação.

Ainda há empresários resistindo, mas a maioria das empresas 
aderiram a essa jornada.

São elas: Gráfica Ápice (São Caetano), Geográfica (Santo André), 
Embalagem Diadema, Macron e Ycar/Lusoart (São Bernardo), e 
Amcor (Mauá).

Nossa luta continua e vai aqui um aviso para alguns empresários: 
aceita que doe menos. Não queremos guerra, mais a falta de diálogo 
e bom senso sobre o assunto podem resultar em uma perda 
desnecessária.

Campanha de Sindicalização prossegue 
até final de agosto premiando associados

Parabéns a todos associados e associadas e aos que estão 
se associando nesta campanha. A grande participação 
é uma demonstração de consciência, conhecimento e 
comprometimento com o fortalecimento do Sindicato 
para fazer frente a luta para manter e avançar nos direitos 
e benefícios conquistados pela entidade.

As ações da Diretoria dependem muito da participação 
ativa de todos os trabalhadores e trabalhadoras da 

categoria, afinal todos são beneficiários de tudo o que é conquistado 
pelo Sindicato: PLR, auxílio-creche, reajuste de salário, vale compra 
e tantos outros direitos que estão garantidos na nossa Convenção 
Coletiva de Trabalho.

Por falar em Convenção Coletiva de Trabalho, você 
conhece todos os direitos, conquistas e benefícios 
que tem na nossa Convenção? Abra o site do sindicato, vá em Convenções 
e veja tudo o que o Sindicato já conquistou e ainda pode conquistar 
para você! Leia com atenção e tire suas próprias conclusões sobre a 
importância de ter um Sindicato com comprometimento e luta por você.

Bora se sindicalizar já!

LUTAR SEMPRE É NOSSO PAPEL.
Francisco Carlos Campelo da Silva

Presidente


