Julho / 2019

CHEGOU A HORA DE DECIDIR
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA BH E REGIÃO.
CAMPANHA SALARIAL - 2019/2020.
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 03 julho 2019, onde foram
discutidos pontos fundamentais da
nossa pauta de reivindicação.
Lamentamos pela maioria dos
pontos reivindicados não foram
atendidos pela patronal.
A patronal abriu a reunião no
dia 03/07/2019 dizendo que conseguiu avançar em meio por cento
da proposta anterior. Relembrando
que a primeira proposta da patronal
era zero de reajuste, depois de muito argumento por parte da comissão do STIG-MG, a patronal apresentou 4,0% que foi rejeitado em
assembleia pelos trabalhadores no

dia 25 de julho 2019.
Em uma nova rodada de reunião a patronal apresenta 4,5% de
reajuste, alegando diﬁculdades das
empresas no momento, que seria
um impacto grande se tratando de
um montante na folha de pagamento de todos os funcionários.
Após nossa insistência, O Sr.
José Aparecido e comissão fala
que é impossível avançar nas negociações se a patronal não discutir no mínimo de um pressuposto
que foi tirado na assembleia da
categoria.
Já caminhando para reta ﬁnal
da reunião a patronal apresenta
nova contraproposta, 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 da
patronal.

VENHAM DECIDIR
SOBRE SEU REAJUSTE!
NÃO DEIXE O OUTRO DECIDIR
POR VOCÊ!

ASSEMBLEIA BH E REGIÃO
Dia 11/07 na Sede do Sindicato
ás 17h e 19hs.
(Rua Jaguarão, nº 269, Bairro Bonﬁm,
Belo Horizonte - Minas Gerais)
TRABALHADORES PARTICIPEM. JUNTOS PODEMOS +

