ASSEMBLEIA GERAL BH E REGIÃO
CAMPANHA SALARIAL 2018/2019.
No dia 07 maio 2018, tivemos a
primeira rodada de negociação,
onde foram discutidos os pontos da nossa pauta de reivindicações. A maioria dos pontos
reivindicados pelos trabalhadores foi rejeitada pela patronal.
Conseguimos conquistar, com
muita discussão por parte do
Sindicato, algumas inclusões
de funções que não existiam
nas classes. Também conquistamos a subida de classe de
algumas funções, aumentando
o valor do seu piso salarial.
Dentro dessas discussões, reivindicamos também algumas
cláusulas de barreiras contra os
efeitos da Reforma Trabalhista,
como por exemplo; continui-

dade das homologações no
Sindicato, proibição de banco
de horas, entre outros.
A segunda reunião aconteceu
no dia 28 de maio, onde a patronal apresentou quais pontos
conseguiram avançar na reunião deles. Mais uma vez, ﬁzemos algumas reivindicações da
pauta que achamos importantes para os trabalhadores da
categoria gráﬁca.
No dia 07 de junho, a patronal
nos comunicou sua contraproposta, em que apresenta reajuste salarial de apenas 80% do
INPC, ou seja 1,36%. Achamos
esse valor absurdo e não correspondente ao esforço e ao
merecimento dos trabalhado-

res. No entanto, vamos colocar
a proposta em votação em
assembleia, pois quem decide é
a categoria.
Por isso, é de extrema importância a sua participação para
votar a favor ou contra a proposta de CCT da patronal e dar sua
opinião nos rumos que devemos tomar na nossa Campanha
Salarial.
O

CAT

DI
SIN

VENHA DECIDIR SOBRE SEU REAJUSTE,
NÃO DEIXE O OUTRO DECIDIR POR VOCÊ!
Assembleia dia 14/06/2018
Horário: 19:00hs
Local: Rua Jaguarão 269, Bairro Bonﬁm - BH
Obs: Faremos assembleia nas portas das principais maiores empresas.
Chame seus colegas para virem também, aﬁnal os benefícios da CCT são para todos.

O STIG-MG convoca toda a categoria a se sindicalizar.
Só assim vamos conseguir fortalecer e ter um Sindicato forte e de luta!

