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NÃO DÁ PRA AVANÇAR MAIS NAS 

NEGOCIAÇÕES SEM A CATEGORIA SE 

MOBILIZAR!

O impasse do nosso Acordo 

Coletivo continua igual do ano an-

terior da patronal não conceder nada 

além do índice (INPC), de 3,31% 

(três vírgula trinta e um por centro).

Um Acordo Coletivo é um 

verdadeiro cabo de guerra. De um 

lado, a Patronal puxa a corda para 

garantir a manutenção de seus altos 

lucros e manter o máximo de ex-

ploração possível. De outro lado, os 

trabalhadores puxam para con-

quistar melhores salários, direitos e 

uma vida melhor.

A opinião do Sindicato é de que 

os trabalhadores precisam no míni-

mo se mobilizar para não deixar que 

os patrões retirem o que já foi 

conquistado no nosso Acordo Cole-

tivo.

O Sindicato vem cumprindo seu 

papel nas negociações; levamos a 

pauta de reivindicações aprovada 

pela categoria e batemos o pé para 

garantir e defender os direitos e os 

interesses dos trabalhadores. Aos 

patrões querem retirar direitos 

conquistados a anos, como a 

cláusula de assistência medica. No 

entanto, não temos acordo, mas sa-

bemos que contra os ataques dos 

patrões precisamos lutar juntos.

Mas a única forma de ganhar-

mos essa batalha é a partir da nossa 

organização e luta. Por isso, não 

basta a categoria apenas rejeitar a 

proposta em assembleia e o Sindi-

cato lutar sozinho, falar alto e ame-

açar a patronal nas mesas de nego-

ciação. É necessário lutar.

ASSEMBLEIA GERAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS

POUSO ALEGRE E REGIÃO

Leia na íntegra em nosso site: 

(http://graficosmg.org.br/pec171)

Veja uns dos principais pontos III, IV 

e V que diz; principalmente no ponto 

V - ninguém será obrigado a filiar-se 

ou manter-se filiado a Sindicato, to-

davia, as decisões tomadas nas 

negociações coletivas só alcança-

rão os associados e beneficiados 

das entidades sindicais;

A Câmara e o Senado estão pro-

pondo um texto para ser aprovado 

em breve, ele trata da Reforma Sin-

dical.

TRABALHADORES QUE NÃO
SÃO ASSOCIADOS AO SEU SINDICATO.

Venha definir o Acordo Coletivo 2019/2020.

DIA 31/10/2019

DATA

PEC N. 171/2019 - Proposta de Emenda à Constituição. (Reforma Sindical)

Rua Bueno Brandão, número 105, Centro- Pouso Alegre - MG, a partir das 18:30

Rod. AMG 1920, Centro - S. Sebastião da Bela Vista – MG - Portaria da CIMED: às 16:30

LOCAL E HORÁRIO

ATENÇÃO 


