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POR VOCÊ!

O Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias Gráficas, de Jornais e 

Revistas no Estado de Minas Gerais 

(STIG-MG) convoca todos os traba-

lhadores da categoria gráfica de Var-

ginha e região. Juntos, para avaliar a 

contraproposta proposto pelo Sindi-

cato das Indústrias Gráficas de Var-

ginha.

Patronal depois muito tempo 

após entrega da pauta apresenta 

contraproposta rebaixada de 50% do 

INPC. Após a diretoria do Sindicato 

Profissional dizer que nem ousaria 

levar uma proposta tão ruim para sua 

categoria.

Chegando quase seis meses 

após data base, que é primeiro de 

maio, a patronal nos comunicou sua 

nova contraproposta, em que apre-

senta reajuste salarial de apenas 

5,07%. Achamos esse valor absurdo 

e não correspondente ao esforço e 

ao merecimento dos trabalhadores. 

No entanto, vamos colocar a propos-

ta em votação em assembleia, pois 

quem decide é a categoria.

Por isso, é de extrema importân-

cia a sua participação para votar a 

favor ou contra a proposta de reajus-

te da patronal e dar sua opinião nos 

rumos que devemos tomar na nossa 

Campanha Salarial.

VENHAM DECIDIR SOBRE SEU REAJUSTE!

NÃO DEIXE O OUTRO DECIDIR

ASSEMBLEIA GERAL DOS TRABALHADORES GRÁFICOS

VARGINHA E REGIÃO

COMO FAZER
PARA SE SINDICALIZAR?

Para sindicalizar, basta você 
preencher a ficha de sindicalização 
no verso e encaminhar ao Sindica-
to, ou pedi para o diretor sindical 
buscar no seu local de trabalho. O 

STIG-MG vai confecciona sua car-
teirinha para usar nas redes de par-
ceria de benefícios, por isso é im-
portante entregar também uma foto 
3x4, assim que possível!

MAS POR QUE 
CONTRIBUIR COM O 

SINDICATO?

Todos os anos são gastos 
milhares de reais com Assembleias, 
Campanhas Salariais, salários de 
Funcionários e Acessória Jurídica, 
Paralisações, Greves e Lutas, já que 

é para isso que serve o Sindicato. O 
Sindicato não aceita nenhum cen-
tavo das empresas, não aceita ne-
nhum centavo dos patrões, pois caso 
aceitasse, seria um absurdo. O Sindi-
cato é uma entidade dos trabalha-
dores, caso aceite dinheiro dos pa-
trões, o Sindicato ficará com  o ‘rabo 
preso’; e não mais representará os 
interesses dos trabalhadores, mas o 

interesse dos patrões. Existem mui-
tos sindicatos pelegos por aí, e são 
assim porque são vendidos para os 
patrões e abandonaram a luta dos 
trabalhadores. Nosso Sindicato é for-
te e de luta, e todos os seus gastos 
são com recursos das contribuições 
dos seus sócios e sócias.

Patrão aqui não tem vez!

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

CAMPANHA SALARIAL - 2019/2020.

A PARTIR DAS 18 HORASDIA 29/10/2019 PRAÇA JOÃO PESSOA, 80,

CENTRO - VARGINHA

DATA
LOCAL E

HORÁRIO DA
ASSEMBLEIA




