Junho / 2019

CHEGOU A HORA DE DECIDIR
QUAL REAJUSTE QUEREMOS!
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráﬁcas, de Jornais e Revistas
no Estado de Minas Gerais
(STIG-MG), convoca todos
os trabalhadores gráﬁcos de
Belo Horizonte e região para
a Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada
em horários diferentes com o
intuito de ampliar a participação dos trabalhadores.
A Assembleia será dia
25/06/2019 (terça-feira), na
sede do Sindicado (Rua Jaguarão, nº269, Bairro Bonﬁm, Belo Horizonte), às 10h,
16h e 19h.
Conﬁra abaixo os demais
locais, dias e horários.

Em reunião com a patronal
no dia 28 maio para saber a contraproposta deles, foi dito que seria ZERO de reajuste e manter a
CCT nos moldes do ano anterior.
A comissão do STIG-MG fez vários argumentos e mostrou a importância de avançar nas negociações, pois os trabalhadores
são a parte mais explorada e merecem ter seus salários reajustados. A diretoria do Sindicato deixou bem claro que com proposta
de 0% não iria fazer assembléia.
Após cerca de duas horas de
reunião, a patronal fez um compromisso de fazer reunião com
os empresários e defender 80%
do INPC. Achamos um absurdo,
pois os trabalhadores durante o
ano todo vendeu sua mão de
obra barata e não ter o direito de

ter uma proposta no mínimo
INPC? As empresas precisam
valorizar mais quem de fato dar o
lucro para os empresários.
A patronal ligou e apresentou uma contraproposta para levar em assembleia com a categoria.
Diante disso, chegou o momento dos trabalhadores decidirem se, de fato, irão aceitar a
proposta dos patrões ou irão à
luta por reajustes melhores e
mais justos. Essa decisão está
na mão dos trabalhadores. Para
avançar e conquistar melhorias,
é preciso que a categoria se organize e participe da assembléia
para tomar sua decisão.
Só com muita luta poderemos
avançar e garantir nossos
direitos.

ASSEMBLEIA VALE DO AÇO E REGIÃO
Dia 25/06 às 18h30min
(Rua Monsenhor Rafael, 155, Timirim,
Timóteo/MG)

TRABALHADORES PARTICIPEM. JUNTOS PODEMOS +

