07/07/2018

O Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Gráﬁcas, de Jornais e Revistas no Estado de
Minas Gerais – STIG-MG, voltou
a se reunir com a patronal do
SIGEMG - Sindicato das Indústrias Gráﬁcas no dia 05 de julho
de 2018. Mais uma rodada de
negociação aconteceu, onde
foram discutidos pontos fundamentais da nossa pauta de reivindicação. As maiorias dos
pontos reivindicados não foram
atendidos 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 e o avanço na
igualdade da classe BH/interior.
Após nossa insistência, a patronal se comprometeu na sua próxima reunião com os empresários, retomar a discussão do
percentual de reajuste da categoria. Mas sem nenhuma garantia de avanço. Pois alegam que
as gráﬁcas estão sem serviços.
A patronal apresenta nova con-

traproposta, e se diz chegar ao
máximo. Ainda achamos esse
valor absurdo e não correspondente ao esforço e ao merecimento dos trabalhadores. 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.

VENHA DECIDIR SOBRE SEU REAJUSTE. NÃO DEIXE O OUTRO DECIDIR POR VOCÊ!

Assembleia dia 11/07/2018
Horário: 18:00hs
Local: Rua Jaguarão 269, Bonﬁm - BH - MG
ASSEMBLEIA DE ALIENAÇÃO DE BENS MOVÉIS.
Diante da redução de uns 95%
da arrecadação do STIG-MG, a
situação ﬁnanceira vem se agravando cada dia mais. Por isso é
de extrema necessidade algumas mudanças para adequações de suas despesas.
Nesse sentido, ﬁcam convocados seus associados quites e em

dia com suas obrigações legais e
sociais, para realização da Assembléia Geral Extraordinária AGE, nos termos do seu Estatuto Social, ocasião em que será
tratada de acordo com o edital
publicado onde costa autorizar a
alienação do seguinte bem móvel do sindicato, nos termos do

artigo 22, inciso VI, do Estatuto
Social: 01 (um) veículo da marca
Volkswagen, modelo Kombi, ano
de fabricação 2010, ano do
modelo 2011, placa HEO-4150,
código Renavam 0030740660, a
ser realizada na rua Jaguarão, nº
269, bairro Bonﬁm, em Belo
Horizonte/MG, às 19:30h.

