
Os patrões querem agir livre-
mente e retirar os direitos, negando 
benefícios e piorando as condições 
de trabalho. Querem força o banco 
de horas e outros artifícios, até mes-
mo reduzir salários.

Outra estratégia dos patrões é 
impedir a ação concreta do STIG-

MG nos atendimentos de denúncias 
realizadas junto aos órgãos públi-
cos, nas campanhas salariais, na lu-
ta por injustiças, etc.

Converse com os seus colegas 
de trabalho e reflita sobre essa situ-
ação. Pense na sua valorização e 
de sua categoria. Quanto maior a u-
nião, mais força e conquistas alcan-
çaremos.

A contribuição representa um 
gasto mínimo por parte do trabalha-
dor, apenas 4%. Pense no que este 
valor representa para você no futuro 
e como ele irá fortalecer a represen-
tatividade da sua categoria, garan-
tindo reajustes anuais, manutenção 
e defesa de direitos conquistados.

Na verdade, os patrões que-
rem diminuir a representatividade 
dos trabalhadores para que a luta 
pelos reajustes salariais anuais e a 
preservação dos direitos dos traba-
lhadores seja enfraquecida. Pense 
bem, é isto que você quer para o 
futuro da categoria? Não permita que os patrões fa-

çam campanha contra o seu Sin-
dicato. O que eles estão fazendo, na 

verdade, é uma campanha contra 
você, desvalorizando seu trabalho, 
dedicação e empenho.

O STIG-MG está de portas a-
bertas para todos aqueles que que-
rem conhecer e participar das ativi-
dades do Sindicato. Sua partici-
pação é fundamental para toda ca-
tegoria. Sindicato forte luta e con-
quista melhorias junto com a cate-
goria.
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O Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias Gráficas, de Jornais e 
Revistas no Estado de Minas Gerais 
(STIG-MG) junto com os trabalha-
dores de Uberaba e região, conse-
guirem assinar a Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) 2018-2019, que 
vinha se estendendo desde ano 

passado. Mas depois de muita insis-
tência e cobrança a diretoria do STIG-
MG junto com a categoria con-seguiu 
um reajuste salarial de 4%. Os 
salários serão corrigidos a partir do 
dia 1º de novembro de 2018, consi-
derada a data base da categoria na 
Região.

S I TE OU  RQ EO P RE EB SA ES NÊ TC AO ?V

STIG-MG JUNTO COM OS GRÁFICOS DE UBERABA
GARANTEM REAJUSTE SALARIAL DE 4%.

O Sindicato conclama os traba-
lhadores a contribuir para fortalecer, 
ainda mais, o seu Sindicato. O Presi-
dente da Republica quer acabar com 
os Sindicatos, não deixe que isso a-
conteça, pois sem o Sindicato não 
tem CCT e nenhuma outra garantia 
além das defesas aos direitos con-

quistados ao logo dos anos. Todos os 
anos, chegado este momento da 
aprovação da CCT, os patrões ten-
tam enfraquecer o Sindicato ao in-
centivar que os trabalhadores façam 
a carta de oposição de deixe de con-
tribuir para sua entidade de classe, 
não cai nessa, pois a sobrevivência 

do Sindicato depende das contri-
buições da classe trabalhadora 
gráfica.

Mas, se mesmo assim, você qui-
ser se opor á contribuição assisten-
cial de apenas 4% dividida em 2x ve-
zes, você poderá apresentar carta de 
oposição, entre os dias 22 de maio a 
31 de maio de 2019, por meio de cor-
respondência postada individual-
mente com aviso de recebimento 
(AR), para o Sindicato Profissional, à 
Rua Jaguarão, 269 - Bairro Bonfim - 
Belo Horizonte – Minas Gerais - CEP: 
31.210-240, sendo que o compro-
vante do AR, juntamente com cópia 
da carta, será o documento suficiente 

para o empregador não efetuar o des-
conto.

Na carta deve constar, no míni-
mo, o nome completo, número da 
carteira de trabalho e série, endereço 
residencial, função e nome da gráfica 
onde trabalha e, opcionalmente, o 
salário atual. Ela teve ser redigida de 
próprio punho e entregue pessoal-
mente.

O envio deve ser realizado a-
través dos Correios, por meio de 
AR, para a sede do STIG-MG (Rua 
Jaguarão, 269, Bairro Bonfim -

 Belo Horizonte, MG, CEP: 31210 -
240).

FORTALEÇA QUEM TE REPRESENTA

SUA PARTICIPAÇÃO FORTALECE SEU SINDICATO

As diferenças salariais dos me-
ses de novembro de 2018 a abril 
de 2019 serão pagas em duas par-
celas nas folhas salariais dos me-
ses de maio e junho de 2019.

DIFERENÇAS SALARIAIS
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