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Ü Está acabando com as normas 

que protegem os trabalhadores 

contra os acidentes de trabalho.

Ü Mandou um projeto de lei para ser 

votado no congresso que flexibi-

liza o que restou da CLT. Estabe-

lecendo critério para o sindicato e-

xistir.

O governo Bolsonaro está 

fazendo várias mudanças nas leis 

trabalhistas para retirar direitos dos 

trabalhadores e deixar a mão de obra 

mais barata para os patrões.

Ü Umas das primeiras medidas foi 

acabar com o Ministério do Traba-

lho para acabar com as fiscali-

zações nas empresas. Assim os 

patrões estão de mãos livres para 

fazer o que quiser com os traba-

lhadores.

Ü Quer acabar com a multa de 40% 

do FGTS, que os patrões pagam 

quando demitem sem justa cau-

sa.

Ü O governo quer acabar com o 

SUS, não efetuando os repasses 

de recursos para o órgão.

Ü Fez uma reforma da previdência 

que vai dificultar muito os traba-

lhadores conseguirem se aposen-

tarem.

O GOVERNO E OS PATRÕES QUEREM

ACABAR COM OS SINDICATOS.

Essas medidas estrangularam 

o Sindicato financeiramente, mesmo 

algumas sendo reestabelecidas co-

mo: a obrigatoriedade do desconto 

das mensalidades ou o pagamento 

das taxas negocial que hoje é nego-

ciado direto com os patrões. Mas foi 

uma luta muito grande. Veja as 

principais consequências:

Ü Mesmo ilegalmente tentou impe-

dir o desconto negocial, que per-

mite o Sindicato realizar mobili-

zações nas campanhas salariais 

para exigir o atendimento das 

reivindicações. Ficou provado que 

é ilegal.

Ü Dificultou a sindicalização dos tra-

balhadores.

Ü Não tem diretor liberado, nem o 

presidente do Sindicato.

Ü A comemoração do dia do gráfico, 

que era um momento onde os 

trabalhadores se confraterni-

zavam com a direção do Sindicato 

e votavam a pauta de reinvindi-

cação para a campanha salarial 

não pode mais ser realizada por 

falta de recluso.

Por isso o governo Bolsonaro 

desde o início vem tomando medidas 

para acabar com os Sindicatos. 

Essas medidas buscam dificultar que 

os trabalhadores sustentam sua 

entidade.

Ü Reduziu de 8 para 1 funcionário, o 

atendimento é realizado por dire-

tores de folga ou férias.

Ü Reduziu os serviços prestado aos 

associados.

Ü Orientou ilegalmente os patrões 

não descontarem as mensalida-

des do Sindicato

Ü Acabou com o imposto sindical.

Ü Obrigou o Sindicato reduzir dras-

ticamente seus gastos.

Como podem ver,  essas 

medidas dificultaram o funcionamen-

to do sindicato e afastaram a maioria 

dos trabalhadores da entidade. O 

que o governo e os patrões querem é 

que os gráficos não lutem em defesa 

de seus direitos, que pensem que 

não tem jeito e se acomodem acei-

tando essa situação.

SINDICATO, A MELHOR ARMA PARA DEFENDER SEUS DIREITOS!

Fortalecer o Sindicato é fortalecer você mesmo em defesa dos seus direitos.



Ü Várias clinicas nas principais regi-

ões e cidades da grande BH.

Ü Outros benefícios como Educa-

ção, auxilio funeral etc...

Ü A consulta para clinico geral paga 

só R$20,00 e para especialista 

paga só R$28,00

Ü Exames médicos, dentistas a pre-

ços bem abaixo do mercado. 

A Diretoria chama a categoria a 

participar, juntos vamos defender o 

nosso Sindicato. O primeiro passo 

é aumentar o número de associ-

ados. Para isso a diretoria está reu-

nindo todos os recursos através de 

parcerias para oferecer a categoria 

como ass is tênc ia  méd ica  de 

qualidade e vários outros benefícios 

através de contrato com o CARTAO 

DE TODOS. Esse cartão, pode aju-

dar os gráficos a ter consultas medi-

cas, exames, dentistas etc... Para 

toda a família, a baixo custo.

Ü Mensalidade para “sócio” que já 

paga 1,5% do salário para o sin-

dicato paga R$25,00 mensais.

Ü Mensalidade para “não sócio” 

R$50,00 mensais

Ótimo (  ) – Bom (  ) – Regular (  ) – Ruim (  )

Ótimo (  ) – Bom (  ) – Regular (  ) – Ruim (  ) 

2 – Qual sua opinião sobre o governo do estado ZEMA?

1 – Qual sua opinião sobre o governo federal BOLSONARO?

Vamos distribuir junto um questionário para você opinar sobre as principais questões que atinge os gráficos, 

responda e devolva na assembleia, na sede do Sindicato, saída dos turnos ou entregue um diretor do Sindicato, 

importante sua opinião e não é preciso se identificar.

3 – Qual sua opinião sobre o sindicato?

Ótimo (  ) – Bom (  ) – Regular (  ) – Ruim (  ) 

4 – Você é sindicalizado?

5 – Qual o Principal problema que você enfrenta dentro da gráfica?

Salário baixo (  ) – Péssimas condições de trabalho (  ) – Assédio Moral (  ) Outros: ______________________

6 – Você está disposto a lutar junto coma diretoria para defender o Sindicato?

Sim (  ) – Não (  ) Porque? ___________________________________________________________________

 

Sim (  ) – Não (  ) 

Vamos encher o Sindicato 

pra defender nossa entidade.

Esse ano a diretoria vai está 

na porta de algumas empresas 

para fiscalizar e orientar os traba-

lhadores que; se for trabalhar é 

100% hora extras. Diante da 

situação delicada que o Sindicato 

vem passando queremos propor 

votar a nossa pauta de reinvin-

dicação no dia 08/02, e também 

por falta de recursos faremos uma 

pequena confraternização com os 

presentes. horário as 10h na sede 

do Sindicato. Participe!

A DIRETORIA DO STIG-MG CHAMA A CATEGORIA A
DEFENDER SEU SINDICATO!

99523-6846

QUEREMOS SABER SUA OPINIÃO

DIA NACIONAL DOS
TRABALHADORES GRÁFICOS.

Vamos ajudar nessa campa-

nha, no dia 08 de fevereiro, traga 

1kg de alimento não perecível, pro-

dutos de higiene/limpeza, roupas, 

calçados, brinquedos.

Contato: (31) 99776.7497

O SINDICATO É
SOLIDÁRIO AOS ATINGIDOS

PELAS CHUVAS.

ATENÇÃO TRABALHADORES,

 7 FEVEREIRO
FERIADO

ASSEMBLEIA DE APROVAÇÃO DE PAUTA - 08 DE FEVEREIRO


