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“O trabalhador precisa de 

uma vez por todas entender que 

sem o seu maior interlocutor, que é 

o Sindicato, não haverá conquistas 

salariais e muito menos benefícios. 

Estamos iniciando a campanha 

salarial e até o momento não teve 

nenhum patrão “bonzinho” que por 

livre e espontânea vontade reajus-

tou o salário de seus empregados. 

Portanto, em mais uma data de 

aniversário da grande greve da 

categoria que resultou no Dia do 

Gráfico (7 de fevereiro), precisa-

mos pensar muito bem e refletir so-

bre as imposições que o governo 

está fazendo contra a classe ope-

rária, beneficiando os grandes em-

presários e com isso dificultando 

ainda mais as nossas lutas para a 

manutenção de direitos e novas 

conquistas. Com todas essas 

dificuldades companheiros o ideal 

é o fortalecimento do seu Sindi-

cato”, palavras da diretoria e do 

Representante Legal, Diretor José 

Aparecido.

Só a luta muda a vida da clas-

se trabalhadora!!!!

Realização de Assembleias Ge-

rais Extraordinárias – AGE`s, por 

medidas de segurança, serão re-

alizadas de forma online/tele-

presencial em BH e região me-

tropolitana, respeitado todos os 

critérios determinados pela 

OMS, será realizada assembleia 

extraordinária, de forma presen-

cial no endereço abaixo relacio-

nado:

Se você ainda não baixou o app, aponte sua câmera no QR Code, ou 

através do link:

Será online no Google Meet. O link será disponibilizado através do 

aplicativo Gráficos Minas Gerais, site e redes sociais.

CAMPANHA SALARIAL

BH E REGIÃO 2022/2023.
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS,DE JORNAIS E REVISTAS

NO ESTADO DE MINAS GERAIS – STIG-MG,convocam trabalhadores(as) gráficos das regiõesde acordo com
as bases mencionadas no edital de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias – AGE`s

que se encontra no site.

7 FEVEREIRO TEM ASSEMBLEIA

PARTICIPE E GANHE BRIDES.

PARA CONQUISTAR, TEM QUE LUTAR!

A hora é agora!
Venham todos definir a pauta

de reivindicação na assembleia.

Online às 19h30min

Dia 10/02/2022

Online às 19h30min
Dia 08/02/2022

Online às 19h30min

Dia 09/02/2022

BASE
MONTES CLAROS

BASE SIGEMG
BH E REGIÃO

BASE
VARGINHA

PRESENCIAL

Sede do Sindicato
(Rua Jaguarão, nº 269, Bairro Bonfim)

Dia 07/02/22 às 10 horas

VEJA AS REGIÕES, DATA E HORARIOS DAS ASSEMBLEIAS ABAIXO:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindsystem.grafi

cosmg

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindsystem.graficosmg
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindsystem.graficosmg
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindsystem.graficosmg
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindsystem.graficosmg


Se você ainda não é sócio da sua 

entidade de classe, baixe o aplicativo 

do Sindicato e faça sua filiação para 

concorrer PREMIOS e ter direito nos 

benefícios. Veja MAIS no link:

 

Temos a listagens com nomes de todos que 

estão no processo, você que trabalhou nesta 

empresa, é muito importante que entre em 

contato com o Sindicato para verificar se você 

tem valores a receber.

O STIG-MG ganha processo para os 

"trabalhadores e ex trabalhadores" pois como de 

trata de um processo antigo do ano 2010, 

provavelmente muitos não trabalha mais nesta 

empresa, mas tem direito de receber.

7 DE FEVEREIRO É FERIADO PARA CATEGORIA GRÁFICA DE MINAS GERAIS,

DIA NACIONAL DO TRABALHADOR GRÁFICO.

“Dia 7 de Fevereiro, Dia Nacional do Traba-lhador 

Gráfico e de reflexão sobre o nosso atual momento de 

dificuldades e de falta de consciência que estamos 

vivenciando na categoria, em relação da importância de 

seus Sindicatos como um único  instrumento  de  ação  

Sindical  para continuar a luta na defesa de seus direitos. 

O legado de 1923 deve ser retomado também pelos 

nossos Sindicatos, desta forma a luta é de todos nós’’ , 

reitera com muita preocupação Leonardo Del Roy - 

Presidente da Fetigesp e da na nossa Conatig.

AGORA É OFICIAL, NOVOS CLUBES PARA OS ASSOCIADOS. 

99523-6846

DIA DOS GRÁFICOS TEM SORTEIOS

PARA OS ASSOCIADOS DO STIG-MG.

Entre no APLICATIVO GRAFICOS MINAS GERAIS, e peça AUTORIZAÇÃO,
assim você garante até 60% na taxa de adesão e 30% nas mensalidades no Clube Ascobom.

STIG-MG GANHA AÇÃO TRABALHISTA.
ATENÇÃO TRABALHADORES DA GRÁFICA, OUT WAY PRODUÇÕES EIRELI (MERCOGRAFF)

Faça contato:
Fixo (31)3422-4503

José Aparecido.

@sindicato.graficosmg

https://play.google.com/store/apps/de

tails?id=com.sindsystem.graficosmg

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindsystem.graficosmg
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindsystem.graficosmg
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindsystem.graficosmg

