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O Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias Gráficas, de Jornais 

e Revistas no Estado de Minas Ge-

rais (STIG-MG), junto com os tra-

balhadores de BH e região conse-

guiram garantir reposição salarial 

da Convenção Coletiva de Traba-

lho (CCT) 2019-2020.

O Diretor Sr. José Aparecido 

fala da luta e insistência junto com a 

diretoria do STIG-MG e com a ca-

tegoria para conseguir avançar nas 

negociações desde a primeira reu-

nião com a patronal, que ofereceu 

zero de reajuste. Conseguimos 

avançar nas negociações e depois 

de dois meses fechar o reajuste 

salarial em 5% (cinco por cento). 

Os salários serão corrigidos a partir 

do dia 1º de julho de 2019, conside-

rada a data base da categoria em 

primeiro de maio.

O STIG-MG conseguiu tam-

bém avançar ao garantir todos os 

benefícios da CCT anterior e ain-

da conquistar a extensão da ga-

rantia da nossa Convenção Co-

letiva que passa de 12 para 24 

meses a validade. Isso é muito 

importante nesse momento, pois 

o governo vem cada dia atacando 

e retirando os direitos da classe 

trabalhadora. Com essa extensão 

nossos benefícios ficam garan-

tidos por mais tempo.

APÓS PROPOSTA DE  DA PATRONAL, ZERO POR CENTO
TRABALHADORES JUNTO COM O SINDICATO DOS 

GRÁFICOS AVANÇAM E APROVAM EM ASSEMBLEIA 
REAJUSTE SALARIAL DE 5% (POR CENTO).

OUTRAS CONQUISTAS GARANTIDAS.

O Sindicato conclama aos tra-

balhadores a contribuir para forta-

lecer, ainda mais, o seu Sindicato.

Todos os anos, chegando este 

momento da aprovação da CCT, 

várias empresas tentam enfra-

quecer o Sindicato ao incentivar 

que os trabalhadores façam a carta 

de oposição ou assine lista abrindo 

mão de contribuir para sua enti-

dade de classe, não cai nessa, pois 

a sobrevivência do Sindicato de-

pende das contribuições da classe 

trabalhadora gráfica.

O presidente da república quer 

acabar com os Sindicatos. Não 

deixe que isso aconteça, pois sem 

o Sindicato não tem CCT e ne-

nhuma outra garantia além das de-

fesas aos direitos conquistados ao 

longo dos anos.

VOCÊ SABIA,
QUE É SUA

CONTRIBUIÇÃO
QUE FORTALECE

O SEU
?SINDICATO



A carta com protocolo de rece-

bimento do sindicato profissional, 

quando apresentada pessoal-

mente, ou o comprovante do AR 

com cópia da carta serão docu-

mentos suficientes para o empre-

gador não efetuar o desconto.

Mas, se mesmo assim, você 

quiser se opor à contribuição ne-

gocial por sua livre e espontânea 

vontade, não concordar com o 

desconto, poderá apresentar carta 

de oposição, entre os dias 24 de 

julho a 02 de agosto de 2019, no 

horário de 9h as 12h e de 13h as 

17hs, na sede da entidade profissi-

onal, situada na rua Jaguarão, 269, 

Bairro Bonfim, Belo Horizonte – 

MG, ou por meio de correspondên-

cia para o mesmo endereço, pos-

tada individualmente com aviso de 

recebimento (AR), no mesmo pe-

ríodo.

A carta de oposição deve ser 

de próprio punho e conter obriga-

toriamente o nome completo, nº da 

CTPS, endereço residencial, fun-

ção e nome da empresa em que 

trabalha e, opcionalmente, o salá-

rio atual.

PENSE BEM ANTES DE SE OPOR!

VOCÊ SABE PORQUE FAZEM ISTO?
Na verdade, eles querem 

diminuir a representatividade dos 

trabalhadores para que a luta 

pelos reajustes salariais anuais e 

a preservação dos direitos dos 

trabalhadores seja enfraqueci-

da. Pense bem, é isto que você 

quer para o futuro da categoria?

O governo está preste a lan-

çar MP que vai dar autonomia das 

empresas agir livremente e retirar 

os direitos e ainda piorar as con-

dições de trabalho. Um exemplo; 

é o trabalhador ter que trabalhar 

sábados, domingos e feriados 

sem poder dizer não. Entre os ar-

tifícios, até mesmo reduzir salá-

rios.Outra estratégia dos patrões 

é impedir a ação concreta do 

STIG-MG nos atendimentos de 

denúncias realizadas junto aos 

órgãos públicos, nas campanhas 

salariais, na luta por injustiças, 

etc.

A contribuição representa 

um gasto mínimo por parte do 

trabalhador, apenas 4%. Pense 

no que este valor representa para 

você no futuro e como ele irá for-

talecer a representatividade da 

sua categoria, garantindo reajus-

tes anuais, manutenção e defesa 

de direitos conquistados para vo-

cê e toda a categoria.

O STIG-MG está de portas 

abertas para todos aqueles que 

querem conhecer e participar das 

atividades do Sindicato. Sua 

participação é fundamental.

Converse com os seus cole-

gas de trabalho e reflita sobre 

essa situação. Não permita que 

os patrões façam campanha con-

tra o seu Sindicato. O que eles es-

tão fazendo, na verdade, é uma 

campanha contra você.

SINDICALIZE-SE
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