
PARTICIPE DAS COMEMORAÇÕES DO FERIADO 
DO DIA DO TRABALHADOR GRÁFICO

DIA HISTÓRICO PARA OS TRABALHADORES GRÁFICOS

Comemore, lute e resista! É com 
esse lema que o Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias Gráficas, de 
Jornais e Revistas no Estado de Minas 
Gerais (STIG-MG) convida todos os 
trabalhadores gráficos para as come-
morações do feriado do Dia do Traba-
lhador Gráfico, dia sete de fevereiro.

Os filiados ao STIG-MG terão a en-
trada gratuita mediante a apresenta-
ção do convite, carteirinha de sócio e 
documento original com foto.

Serão várias atrações, com sor-
teios de brindes, mesa de truco e 
atrações musicais como o cantor Le-
ozinho, que apresentará o melhor do 
sertanejo.

Também haverá churrasco, refri-

O Dia dos Trabalhadores Gráficos 
surgiu após uma grande luta da classe 
em 1923, em São Paulo. Na ocasião foi 
realizada uma greve histórica que du-
rou 42 dias e exigiu melhorias para a 
categoria, condições de trabalho dig-
nas e respeito por parte dos patrões. 
Essa data também marcou a luta pelo 
reconhecimento da UTG – União dos 
Trabalhadores Gráficos, já que a épo-
ca só os patrões eram representados 
legalmente através de uma associa-
ção comercial.

Comemorar essa data é também 

um momento de reforçar a luta pela 
manutenção dos direitos conquista-
dos e a busca incansável por melho-
rias.

Nosso feriado tem sido fortemen-
te perseguido e boicotado pelas em-
presas gráficas, por isso participar das 
atividades desse dia é um ato de resis-
tência e de união da categoria.

O STIG-MG trabalha com dedica-
ção e compromisso para manter esta 
festa todos os anos, mesmo passan-
do por momentos difíceis financeira-
mente.

Por isso, trabalhador, atenda o 
chamado de sua classe e venha para 
nossa comemoração. Muitas empre-
sas tentam desrespeitar a Convenção 
Coletiva de Trabalho e convocam os 
funcionários no feriado. Não deixe 
que isso aconteça. Esse direito é nos-
so! Não ao desrespeito!

Não fique de fora! Em nossa come-
moração também iremos discutir nos-
sa pauta de reivindicações 2018/2019. 
Nas Regionais, as discussões serão re-
alizadas no dia 20/02/2018.

Somos filiados à

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, de Jornais e Revistas 
no Estado de Minas Gerais | STIG-MG | www.graficosmg.org.br | (31) 3422-4503 |

Belo Horizonte e Região - 26/01/2018

7 DE FEVEREIRO – DIA DE UNIÃO, LUTA E COMEMORAÇÃO

gerante e água mineral liberados. 
Cerveja gelada com preço especial!

Traga sua família e comemore essa 
conquista garantida em nossa Con-
venção Coletiva de Trabalho. O con-
vite para o dependente de carteirinha 
custará R$ 10, criança dependente de 
carteirinha, de 06 a 12 anos, pagará 
R$ 10. Sócios e menores de 05 anos 
terão entrada gratuita.

Para quem ainda não é filiado, não 
perca tempo e faça sua sindicalização 
agora mesmo através do www.grafi-
cosmg.org.br. Para os não associados 
que desejam participar será cobrado 
o valor de R$ 15. O valor para crian-
ça de não associado também será de    
R$ 15.

OS CONVITES SERÃO 
RETIRADOS NA SEDE DO STIG-MG

Data: 01/02 ao dia 06/02
Horário: De 8h às 17h.  
Plantão: Sábado, dia 03/02, de 8h às 
16h.
Endereço: Rua Jaguarão, 269, 
Bonfim - BH.

A música 
será por 

conta do cantor 
Sertanejo
Leozinho.



Nem o mais poderoso patrão 
pode vencer a força dos tra-
balhadores unidos e orga-

nizados em torno de suas reivindica-
ções. Isso porque os patrões estão em 
número muito menor que os trabalha-
dores. A história mostra que quando o 
trabalhador quer ele consegue tudo: 
aumento de salário, melhoria das con-
dições de trabalho, benefícios como 
tíquetes alimentação e tantas outras 
coisas que necessitamos e merecemos 
para termos uma vida melhor. 

Nenhum dos direitos conquistados 
pelos trabalhadores foram dados pela 

bondade dos patrões. Todos, como o 
13° salário, férias, descanso semanal 
remunerado, entre outros, foram con-
quistados com muita luta e até com a 
morte de diversos companheiros. 

Os patrões, através de suas insti-
tuições e seus meios de comunicação, 
divulgam que cada um pode vencer na 
vida individualmente, se esforçando ao 
máximo e trabalhando duro todos os 
dias, mas isso não é verdade. Os exem-
plos que usam são exceções. A grande 
maioria dos trabalhadores morrem po-
bres, enquanto seus patrões comem 
do bom e do melhor, têm boas casas, 

roupas, lazer e boas viagens. O esforço 
individual para conquistar a riqueza é 
uma ilusão para o trabalhador.

O segredo de sua força está justa-
mente em não ser individualista, não 
se isolar e buscar a união com os com-
panheiros de trabalho.

E o STIG-MG é este ponto de apoio 
e encontro dos trabalhadores. É a ins-
tituição da sua unidade para lutar por 
direitos que enfraqueça a exploração a 
que estão submetidos. Para que o sin-
dicato exista é necessário que os tra-
balhadores se associem.

Procure um diretor da entidade na 
sua cidade ou durante as assembleias 
ou então vá até o site do sindicato 
(www.graficosmg.org.br) e preencha a 
ficha de filiação.

Venha construir nossa luta e nossas 
vitórias.

? 

FILIADO AO SINDICATO SÓ TEM VANTAGENS

CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

COMO SE 
SINDICALIZAR

A campanha do governo Temer 
para aprovar a Reforma da Previ-
dência é baseada em mentiras para 
convencer a população de que a 
Previdência pública dá prejuízo.  A 
conversa mole do déficit poderia ser 
desmascarada por si só se o governo 
cobrasse anualmente os cerca de R$ 

500 bilhões que são sonegados pelas 
grandes empresas ao não pagarem o 
INSS de seus funcionários.  Mas o go-
verno Temer não cobra um centavo.

 Além disso, temos as isen-
ções fiscais. O governo deixou de 
cobrar 70 bilhões dos empresários 
e abate esses valores justamente da 
parcela da contribuição previdenci-
ária deles. Essas empresas não con-
tribuem, a toda hora demitem traba-
lhadores aos milhares e continuam 
sendo beneficiadas pelo governo.

 É por isso que o governo gri-
ta aos quatro ventos que dá prejuí-
zo pagar aposentadorias, porque ele 
usa o dinheiro que deveria ir para 
Previdência Social, saúde, educação, 

para pagar os juros das dívidas inter-
na e externa e os bancos.

 Todos os governos anterio-
res, em alguma medida, atacaram a 
Previdência e, agora, Temer também 
o faz e de maneira muito violenta. 
Eles agem assim para obrigar os tra-
balhadores a “correrem” para previ-
dência privada e, consequentemen-
te, garantir mais lucro aos bancos.

 Dia 13 de fevereiro está mar-
cada uma nova tentativa de aprovar 
a Reforma da Previdência no Con-
gresso Nacional. Apenas com a nossa 
mobilização e uma greve que pare 
todo o país vamos conseguir que Te-
mer não destrua o nosso futuro.


