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Vem aí a 
CAMPANHA DE 
SINDICALIZAÇÃO 2022 
DOS GRÁFICOS DO ABC

VOCÊ SÓ TEM A GANHAR!!
FIquE SóCIO e concorra a 

muitos PRÊMIOS!!!

4º e 5º Prêmios: 
estadia em Colônia 

de Férias

Como participar:
1. O número de sua Matrícula de 

Associado é o que vai valer para o 
último sorteio da Loteria Federal de 

cada mês, enquanto durar a Campanha.

2. Para receber o prêmio, você precisa 
estar rigorosamente dentro dos critérios 
estatutários que rege aos associados, ser 
um associado ativo e estar com todas as 

suas obrigações de associado em dia.

3. Os números sorteados na última 
Loteria Federal de cada mês, enquanto 
durar a Campanha, serão divulgados 

no site e nas redes sociais do Sindicato 
para o conhecimento de todos os 

participantes.

Os prêmios: 

Juntos, e de forma divertida, vamos fortalecer nosso 
Sindicato para enfrentarmos os grandes desafios que 

temos pela frente!

1º Prêmio: 
um iPhone 2º Prêmio: 

uma TV Smart

3º Prêmio:
Notebook
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Companheiros e companheiras,
Estamos iniciando nossa Campanha de Sindicalização 2022 e nela, durante três meses, você 
vai concorrer a cinco prêmios, mensalmente, sempre pelo último sorteio da loteria federal de 
junho, julho e agosto.

Mas não são somente a estes cinco prêmios mensais que você concorre ao ficar sócio do 
Sindicato.  Ao associar-se ao sindicato, você ganha muito mais: união e consciência de classe, que 
é um prêmio Especial.

Convidamos você a fazer uma visita no nosso site e ver quantos benefícios, diretos e 
conquistas temos na Convenção Coletiva de Trabalho, que abrange todas e todos da nossa 
categoria. Tudo isso é fruto da luta e da consciência de muitos trabalhadores e trabalhadoras 
que não medem esforços para dar todo apoio ao Sindicato para esse alcance.

Depois da leitura, faça uma reflexão com tranquilidade, aí você vai constatar a importância 
da manutenção do nosso Sindicato. Sem ele, não teríamos esses benefícios, direitos e 
conquistas.

Já imaginou se acabarem com os sindicatos, como querem o Governo e parte dos patrões, 
o prejuízo que eu, você e todos nós vamos ter? Sim, e se o Sindicato não tiver recursos e 
condições para conseguir fechar uma negociação coletiva, todos nós da categoria perderemos 
os benefícios, direitos e conquistas garantidos na nossa Convenção Coletiva de Trabalho.

Manter o Sindicato é responsabilidade de  TODOS NóS, porque o Sindicato SOMOS 
TODOS NóS: eu, você e todos que fazem parte da categoria.

Então, participar dessa campanha é uma obrigação de todos nós, não podemos ser egoístas ou 
individualista, fugindo das nossas responsabilidades.

Nos últimos seis anos estamos enfrentando uma série de dificuldades para sobreviver. 
Desemprego, fome, inflação, tudo muito caro... É exatamente por essas razões que temos 
que valorizar e fortalecer ainda mais nosso Sindicato, nosso instrumento de luta contra essas 
injustiças e desigualdades sociais que estamos enfrentando.

Sem um Sindicato forte, vamos todos sucumbir e não vamos dar conta da nossa 
responsabilidade coletiva.

A Diretoria do nosso Sindicato faz aqui um forte apelo: vamos nos unir verdadeiramente 
na participação desta Campanha de Sindicalização e fortalecer nosso Sindicato, essa grande 
ferramenta de luta na busca da manutenção e melhoria dos nossos benefícios, direitos e 
conquistas.

Seja mais uma ou um novo associado do Sindicato e ajuda-nos nesse aumento da consciência de 
classe. Temos o dever e a obrigação de participar e manter essa ferramenta afinada com a luta 
de classe 24 horas por dia e 365 dias por ano em defesa da nossa categoria.. 

LUTAR SEMPRE É NOSSO PAPEL!

Francisco Carlos Campelo da Silva, 
presidente do Sindicato

RECADO DO PRESIDENTE Como será a Campanha de Sindicalização 2022
Vamos iniciar nossa Campanha de Sindicalização a partir do mês de junho próximo, por período de três meses, visando o fortalecimento 
do Sindicato para enfrentar os grandes desafios que temos pela frente. 

Este ano, apesar das dificuldades que temos para manter nosso Sindicato, a tradicional Campanha de Sindicalização trará algumas 
novidades para quem já é e para quem vai ficar sócio: será dado um incentivo a todos associados, pois eles têm um papel fundamental nas 
ações de fortalecimento, manutenção e sobrevivência do nosso Sindicato. 

Durante os três meses de Campanha, haverá um sorteio de cinco prêmios pela última extração da Loteria Federal de cada mês. Concorre 
quem é sócio e quem vai se tornar sócio, no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto prêmios da Loteria.

Nossos parceiros nessa tarefa serão as empresas, que há muitos anos estão conosco, como a SISNATUR - uma das patrocinadoras, 
contribuindo com os prêmios sorteados.

Veja como funciona:
Número da Matrícula do Associado

Quem é atualmente sócio tem um número de matrícula, quem ficar sócio 
logo receberá o seu. 

É com esse número de Matrícula do Associado que você irá concorrer 
aos prêmios, sempre pelo último sorteio da Loteria Federal de cada mês, 
enquanto durar a campanha.

Por exemplo: 

Sua matrícula sindical é nº 5697-2

Você precisa considerar os quatros número finais da sua matrícula, 
sem o dígito, da esquerda para a direta. 

Ou seja: 5697 - É com esse número da milhar que você estará concorrendo 
durante os meses da campanha. 

Caso a milhar do resultado do último sorteio da loteria federal do mês seja 
5697, você ganha o prêmio correspondente de acordo com a Ordem de 
Premiação descrita na Campanha.

Mas atenção:
Para receber o prêmio, o associado precisa estar em dia com todas as 
obrigações estatutárias e reunir todas as condições de associado ativo do 
Sindicato (leia os 10 pontos no quadro Critérios para a premiação).

Só assim você estará apto a receber o prêmio correspondente a posição da 
milhar sorteada.

Alguns exemplos:

• Quem foi demitido e estiver ainda dentro de um período de 6 seis meses 
de carência estatutária e for sorteado, poderá receber o prêmio. 

• Para quem era sócio, deu baixa e agora volta a ficar sócio, vai cumprir um 
período de 6 meses de espera {carência} para ter direito a qualquer benefício 
do Sindicato, inclusive essa premiação. Assim, caso volte a ficar sócio e for 
premiado, não terá direto ao prêmio por conta desse critério estatutário.

• Ao voltar como sócio, o trabalhador poderá até ficar com o número de 
matrícula anterior, mas cumprirá a regra estatutária de carência de 6 meses, 
que é aplicada em todos os direitos benefícios e condições oferecidas aos 
associados do Sindicato.

Participe da campanha!

quem já faz parte desse TIME de ASSOCIADOS está ganhando, 

quem entrar para o Time agora, já entra ganhando.

Ao final, todos juntos e unidos somos ganhadores.

Os prêmios: 

4º e 5º Prêmios: estadia dois dias 
em finais de semana nas colônias de 
férias conveniadas do Sindicato, para 

uma família de até 5 pessoas (pai, mãe 
e três filhos menores dependentes), 
com tudo custeado pela Campanha.

3º Prêmio: Notebook Lenovo 
pro ideapad 3i 15` Intel

2º Prêmio: uma TV 
Smart 4 K 50` UHD
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1º Prêmio: um iPhone 
pro-Max 512 GB

Critérios para a premiação
Abaixo as condições mínimas básicas de Sócio apto para receber o prêmio, caso venha a ser contemplado:

1º Tem que estar sócio ativo no quadro associativo do sindicato na data do sorteio.

2ª Condição de ativo, aposentado, ou se estiver demitido, mas ainda está dentro de uma carência estatutária de 6 messes contado a partir da data do 
seu aviso prévio, pode ser considerado ativo e está apto a receber o prêmio caso seja sorteado.

3º Quem era sócio, deu baixa e se tornou sócio, cumprirá o mesmo período de 6 meses estatutários para ter direito a qualquer benefício do 
Sindicato, inclusive se for sorteado na campanha e ainda não cumpriu essa carência, não estará apto a receber o prêmio.

4º Os prêmios não serão transferidos para outros ganhadores e nem ficam acumulados para o próximo sorteio.

5º Não haverá trocas de prêmios, quem for sorteado, receberá o prêmio que estiver na classificação correspondente. 

6º Os sorteios não serão realizados pelo Sindicato, por essa razão é que utilizaremos o sorteio da Loteria Federal para que não reste nenhuma dúvida 
entre os associados participantes da Campanha.

7º Cabe ao Sindicato fazer a divulgação em seus meios de comunicação tanto dos resultados da Loteria Federal, como também dos ganhadores, 
inclusive fazendo contato para informá-los em até 13 dias após o resultado da Loteria Federal.

8º Todas e quaisquer eventuais dúvidas surgidas sobre os critérios e regulamento da Campanha serão sanadas pela Diretoria do Sindicato por meio da 
Organização da Campanha, bem como quaisquer outras questões relacionadas à Campanha.

9º Os prêmios não serão pagos em dinheiro. Se algum ganhador não queira o objeto e insista no receber em dinheiro, os patrocinadores só pagarão 
50% do valor do objeto.

10º A responsabilidade da Campanha é inteiramente do Sindicato, apesar da participação de parceiros.



Preencha a ficha ao lado 
e entregue a algum diretor 
ou diretamente na sede da 

nossa entidade: 

Rua Adelina Salvatore 
Bassoli, 33, Jardim das 

Américas, São Bernardo do 
Campo - SP 

CEP 09725-740 - Fone: 
4125-8322 4125-8947

Juntos somos FORTES!

Bora participar.  
Você só tem a ganhar!

Tome a atitude certa: SINDICALIZE-SE!
Assim, você contribui todo mês para um Sindicato forte, atuante e com forças para defender e garantir todos os direitos, 

benefícios e conquistas da categoria gráfica.

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:

Bora ficar sócio e participar de todos os 
últimos sorteios mensais da Loteria Federal 
de junho, julho e agosto deste ano. 

Você pode ganhar prêmios, além de 
fortalecer o Sindicato para manter e fazer 
a luta por melhores direitos, benefícios e 
conquistas para nossa categoria.

Ficando sócio você entra para o time de sindicalizados e contribui para 
manter nosso Sindicato funcionando e aumentando a consciência de classe 
de toda a categoria. 

Você pode ganhar prêmios várias vezes durante a campanha, porque todo 
mês você concorrerá, mesmo que já tenha sido sorteado.

Atenção 
Atletas da 
Categoria!!

Vem aí o Campeonato de Futsal 
dos Gráficos do ABC!

As inscrições devem ser feitas até o final de 
junho/início de julho.

Fiquem atentos às redes sociais e ao site 
do Sindicato para os avisos de abertura das 

inscrições do campeonato.
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