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Após a data base em primeiro 

de maio 2019 quando se iniciou as 

negociações de fato com a patronal 

sobre a CCT 2019/2020, a proposta 

patronal era de aplicar menos de 

50% do acúmulo do índice. Que por 

sinal o acumulo já estava muito bai-

xo. A primeira contra proposta patro-

nal foi reprovada pela categoria. O 

Sindicato continuou na luta e avan-

çou, pois a patronal fez nova contra-

proposta oferecendo 5,07% (cinco 

virgula zero sete por cento) de rea-

juste, índice esse aprovado pela ca-

tegoria.

OUTRAS CONQUISTAS

O STIG-MG conseguiu tam-

bém avançar na extensão da ga-

rantia da nossa Convenção Coletiva 

que passa de 12 para 24 meses a 

validade. Isso é muito importante 

nesse momento, pois o governo 

vem a cada dia atacando e retirando 

os direitos da classe trabalhadora. 

Com essa extensão nossos benefí-

cios ficam garantidos por mais tem-

po.

Conseguiu para além de ga-

rantir todos os direitos da conven-

ção, ficou garantindo também na 

CCT, que para o ano seguinte va-

mos iniciar uma conversa já no inicio 

do ano sobre uma assistência médi-

ca para a categoria, pois sabemos 

que cada dia os trabalhadores vêm 

adoecendo nos locais de trabalhos. 

É de extrema importância a defesa 

do nosso SUS, pois o governo quer 

acabar com esse sistema para aju-

dar os grandes empresários de pla-

no de saúde e deixar a população 

morrer sem atendimento.

FECHADO O ACORDO SALARIAL 2019/2020

DOS GRÁFICOS DE VARGINHA E REGIÃO.

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. No 

entanto, sabemos que contra os 

desmandos dos patrões só isso não 

basta. Um Acordo Coletivo é um 

verdadeiro cabo de guerra. De um 

lado, a Patronal puxa a corda para 

garantir a manutenção de seus 

lucros e manter o máximo de 

exploração possível. De outro lado, 

os trabalhadores puxam para 

conquistar melhores salár ios, 

direitos a uma vida melhor.

A FORÇA
DO SINDICATO

DEPENDE DO
TRABALHADOR

EM ASSEMBLEIA GERAL, TRABALHADORES APROVAM REAJUSTE SALARIAL.

O Sindicato conclama aos tra-

balhadores a contribuir para fortale-

cer, ainda mais, o seu Sindicato. O 

presidente da república quer acabar 

com os Sindicatos, não deixe que is-

so aconteça, pois se com o Sindicato 

está ruim, pior ficará sem ele, porque  

não terá mais CCT e nenhuma outra 

garantia além das defesas aos direi-

tos conquistados ao longo dos anos.

Todos os anos, chegando este 

momento da aprovação da CCT, vá-

rias empresas tentam enfraquecer o 

Sindicato ao incentivar que os traba-

lhadores façam a carta de oposição 

ou assine lista abrindo mão de contri-

buir para sua entidade de classe.

Não caia nessa, pois a so-

brevivência do Sindicato depende 

das contribuições da classe traba-

lhadora gráfica.

VOCÊ SABIA, QUE É SUA CONTRIBUIÇÃO QUE FORTALECE O SEU SINDICATO?



Outra estratégia dos patrões é 

impedir a ação concreta do STIG-MG 

nos atendimentos de denúncias rea-

lizadas junto aos órgãos públicos, 

nas campanhas salariais, na luta por 

injustiças, etc.

O governo já tentou anterior-

mente aprovar em uma minirreforma, 

agora volta em pauta novamente a 

MP 905, que vai dar autonomia das 

empresas agir livremente e retirar os 

direitos e ainda piorar as condições 

de trabalho. Um exemplo; é o traba-

lhador ter que trabalhar sábados, do-

mingos e feriados sem receber horas 

extras e sem poder dizer não. Entre 

os artifícios, até mesmo reduzir salá-

rios.

Converse com os seus colegas 

de trabalho e reflita sobre essa situ-

ação. Não permita que os patrões fa-

çam campanha contra o seu Sindi-

cato. O que eles estão fazendo, na 

verdade, é uma campanha contra 

você. 

Na verdade, eles querem dimi-

nuir a representatividade dos traba-

lhadores para que a luta pelos rea-

justes salariais anuais e a preserva-

ção dos direitos dos trabalhadores 

seja enfraquecida. Pense bem, é isto 

que você quer para o futuro da cate-

goria?

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, garantin-

do reajustes anuais, manutenção e 

defesa de direitos conquistados para 

você e toda a categoria.

O STIG-MG está de portas 

abertas para todos aqueles que que-

rem conhecer e participar das ativi-

dades do Sindicato.

Sua participação é fundamental. 

Esse pode ser o último ano que o 

Sindicato vai conseguir garantir uma 

convenção para todos garantindo to-

dos os direitos para sócios e não só-

cios. Pois, a partir de uma possível a-

provação da PEC 171/2019 as coi-

sas podem mudar, e para pior.

A Câmara e o Senado estão pro-

pondo um texto para ser aprovado 

em breve, ele trata da reforma sin-

dical. 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 Sindi-

cato, todavia, as decisões tomadas 

nas negociações coletivas só alcan-

çarão os associados e beneficiados 

das entidades sindicais.

Veja matéria completa no site:  

www.graficosmg.org.br

Para que você possa ter todos 

os direitos garantidos pelo seu Sin-

dicato, você precisa se filiar e tornar-

se sócio da sua entidade de classe.

Retire no site sua ficha e filie-se 

www.graficosmg.org.br

Mas, se mesmo assim, você qui-

ser se opor à contribuição negocial 

por sua livre e espontânea vontade, 

não concordar com o desconto, po-

derá apresentar carta de oposição de 

próprio punho e conter obrigatoria-

mente o nome completo, nº da CTPS, 

endereço residencial, função e nome 

da empresa em que trabalha e, opci-

onalmente, o salário atual, entre os 

dias 27 de novembro a 06 de dezem-

bro de 2019, por meio de correspon-

dência postada individualmente com 

aviso de recebimento (AR), para o 

endereço na sede da entidade profis-

sional, situada na rua Jaguarão, 269, 

Bairro Bonfim, Belo Horizonte – MG, 

Cep: 31.210-240.

VOCÊ SABE PORQUE FAZEM ISTO?

PENSE BEM ANTES DE SE OPOR!

TRABALHADORES QUE NÃO SÃO ASSOCIADOS AO SEU SINDICATO.

ATENÇÃO 

99523-6846


