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AUMENTAR A MOBILIZAÇÃO E  ENFRENTAR O 
ATAQUE DOS PATRÕES

Nas regionais do Estado a situação 
é ainda pior

Trabalhadores, é hora de aumentar 
a luta!  A nossa data base é no mês 
de maio e todos os anos os patrões 
tratam os trabalhadores com total 
desprezo. Só neste ano já foram reali-
zadas quatro reuniões de negociação, 
três assembleias dos trabalhadores e 
várias assembleias nas portas das grá-
ficas. Mas a patronal insiste em man-
ter uma proposta inaceitável de rea-
juste salarial. 

Querem pagar apenas 7% dividido 
em duas vezes: 4% retroativo a maio e 
3% a partir de outubro, sendo o paga-
mento dos retroativos parcelado em 
três vezes. Em todas as assembleias 
essa proposta foi rejeitada, uma vez 
que nem a reposição da inflação, de 
9,83%, ela garante.

O Sindicato cobra da patronal no-
vos percentuais de reajuste para a ca-
tegoria. Mas a resposta da diretoria 
da patronal foi a seguinte: A total im-
possibilidade de qualquer alteração 
na proposta. 

O que eles oferecem é muito abai-
xo do que realmente precisamos, lem-
brando que os 3% não serão retroati-

vos a maio. Só para se ter uma ideia, o 
Departamento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômicos (DIE-
ESE) estima que em maio de 2016 os 
trabalhadores deveriam ter um salário 
mínimo de R$3.777,93. Mas, nas me-
sas de negociação a patronal insiste 
em não avançar na discussão e batem 
o pé para não dar o aumento real. 

Os patrões usam a desculpa da cri-
se financeira para não valorizar os tra-
balhadores. Mas dinheiro para partici-
par de grandes feiras na Alemanha e 
comprar maquinários novos eles têm. 
De fato não existe extinção dos seto-
res gráficos, o que está acontecendo, 
atualmente, é um processo de rees-
truturação produtiva destes setores. 
A cada ano constatamos mais maqui-
nários novos no mercado, tanto no se-
tor de impressão quanto nos setores 
de acabamentos em geral. Após uma 
detalhada análise constatamos que 
essas novas máquinas nas empresas 
representam mais lucro para os pa-
trões, já que uma máquina moderna 
produz até seis vezes mais e, automa-
ticamente, retira seis postos de traba-

lho.
Durante as negociações fomos ta-

xados de loucos pelo patrões ao exi-
girmos um aumento compatível com 
as perdas do período. Mas a realidade 
é que todos os trabalhadores já estão 
ficando loucos pelas dificuldades en-
frentadas para arcar com as despesas 
básicas de alimentação para suas fa-
mílias. Outros custos essenciais como 
saúde, educação e lazer estão ficando 
de lado. Com a alegação da crise fi-
nanceira as empresas estão demitin-
do funcionários e os que permanecem 
fazem o trabalho por dois ou três em-
pregados. Estamos trabalhando cada 
vez mais e recebemos cada vez menos. 

A Inflação que corresponde às 
nossas perdas salariais é de 9,83%. 
Portanto qualquer negociação que se 
preze, tem que começar atendendo 
este princípio sob pena de condenar 
os trabalhadores a reduzirem seu po-
der aquisitivo. A contra proposta da 
patronal de 7%, dividido em duas ve-
zes, é um desrespeito aos trabalha-
dores.

Em Varginha o Sindicato Patro-
nal teve a coragem de fazer 
uma proposta de reajuste de 

4,5%, ou seja, nem metade do índice 
de inflação do período.

Em Montes Claros, o Sindicato Pa-
tronal está sem presidente a 3 anos, 
e os trabalhadores estão pagando por 
isso. O STIG-MG já acionou o Ministé-
rio Público do Trabalho para intervir e 
ajudar a solucionar o problema, uma 
vez que as convenções coletivas de 

trabalho não estão sendo assinadas. 
Em Pouso Alegre enviamos a pauta 

de reivindicações há mais de dois me-
ses e até agora não houve resposta. 
Não tiveram o trabalho nem de mar-
car uma reunião.

Os  representantes  patronais  dos 
Jornais seguem a mesma linha. Mar-
caram duas reuniões e cancelaram as 
duas. Até agora não houve uma nego-
ciação para discutir o reajuste salarial 
e os outros itens da pauta.

CAMPANHA SALARIAL
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TRABALHADORES SE MOBILIZAM E FAZEM 
PARALIZAÇÕES E ASSEMBLEIAS

O Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias Gráficas, de Jornais e 
Revistas no Estado de Minas Gerais, 
como vários Sindicatos no país, vem 
enfrentando perseguições e condu-
tas antissindicais que são formas que 
os patrões usam para enfraquecer a 
livre organização dos trabalhadores.  
No final de 2015 a empresa que edita 
o Jornal Hoje em Dia demitiu quase 

100 trabalhadores e a impressão do 
jornal foi terceirizada com a gráfica 
de outro jornal (O Tempo). Dentre os 
trabalhadores demitidos, a empresa 
fez uma tentativa de dispensar um 
dos diretores do Sindicato, o compa-
nheiro Arquimedes. Todos sabemos 
que o dirigente sindical eleito pela 
categoria para representa-la não 
pode ser demitido.

No mês de junho, aconteceu a audi-
ência na justiça do trabalho para decidir 
sobre ação impetrada pelo Sindicato pe-
dindo reintegração do companheiro Ar-
quimedes na empresa EDIMINAS/Hoje 
em Dia. Atualmente, diretor da secreta-
ria de administração e finanças, ele foi 
eleito pela categoria para representar 
os trabalhadores do setor e havia sido 
arbitrariamente dispensado em dezem-
bro de 2015, após mais de 20 anos de 
trabalho.

O juiz considerou que o direito de 
liberdade sindical foi violado, já que o 
companheiro Arquimedes foi democra-

ticamente eleito e é um legítimo repre-
sentante da categoria, determinando 
a reintegração em 48 horas. Mais uma 
vez a empresa justificou a demissão de-
vido ao encerramento das atividades do 
parque gráfico. Porém sabemos que a 
empresa continua em atividade e que 
terceirizou uma parte dos serviços para 
continuar aumentando os lucros. 

O que aconteceu foi uma violação ao 
direito de liberdade sindical assegurado 
na Constituição. Além da ilegal tentativa 
de demissão, a empresa está sem pagar 
salários ao companheiro desde o mês 
de janeiro, fato que o fez passar por di-

ficuldades financeiras. A empresa ainda 
não garantiu o pagamento dos atrasa-
dos e o Sindicato está mobilizado para 
que isso se resolva rapidamente.

Consideramos essa vitória importan-
te, mas precisamos permanecer vigilan-
tes contra as várias formas de conduta 
antissindical utilizadas para enfraquecer 
a livre organização dos trabalhadores. 
Fazemos parte de uma luta nacional 
contra as demissões de vários dirigentes 
sindicais, lideranças e ativistas. Estamos 
atentos e firmes para garantir nosso di-
reito de organizar e lutar por melhorias 
para todos os trabalhadores.

CONDUTA ANTISSINDICAL

VITÓRIA: SINDICATO CONSEGUE NA JUSTIÇA REINTEGRAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL!
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NÃO VAMOS PAGAR PELA CRISE!

PRINCIPAIS ITENS DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

O s patrões querem que a 
classe trabalhadora, que 
é sempre a menos favo-

recida, pague pela sua ganância. 
Eles não abrem mão de manter 
seus lucros nas alturas. Agora, com 
a desculpa da crise, os trabalhado-
res de todo o país estão ouvindo a 
choradeira dos patrões que alegam 
a necessidade de redução de cus-
tos. Na verdade, o que eles querem 
é aumentar seus ganhos fazendo 
os empregados trabalharem ainda 
mais e com um salário defasado, 
o que representa menos poder de 
compra. 

Quando vamos à luta para o au-

mento de salário e melhores condi-
ções de trabalho os patrões alegam 
que não têm como pagar o que é 
nosso direito. Mas a realidade é que 
as máquinas estão rodando e es-
tamos trabalhando cada vez mais, 
inclusive, fazendo horas extras. Vá-
rias gráficas estão implementando 
três turnos, para assim dar conta da 
demanda e demitir nossos colegas. 
Sempre mandam embora quem já 
conquistou um melhor salário para 
contratar pessoas que ganharão 
menos para desempenhar a mes-
ma função. Assim, os lucros dos 
empresários permanecem, eles ga-
nham mais e pagam menos. 

Os empresários fazem isto com 
o aval do governo. A Medida Pro-
visória 680 aprovada pelo Governo 
Dilma permitiu que os empresá-
rios implementassem políticas de 
redução de jornada com redução 
salarial para proteger os lucros dos 
patrões. 

A Classe Trabalhadora Gráfica de 
Minas Gerais e de todo Brasil está 
atenta e exige mais respeito.  Va-
mos aumentar nossas atividades, 
mobilizações e assembleias para 
pressionar os patrões e mostrar 
nosso valor. Somente com luta va-
mos avançar na nossa Convenção 
Coletiva de Trabalho.

REAJUSTE SALARIAL 
Correspondente ao índice integral acumulado pelo 
INPC (9,83%) mais 10% de aumento real;

TICKET ALIMENTAÇÃO
no valor de R$15,00 por dia;

AUXÍLIO CRECHE 
para trabalhadores que tenham filhos meno-
res de seis anos no valor mensal de R$328,00;

REDUÇÃO DA JORNADA 
de trabalho para 40 horas semanais;

HORAS EXTRAS
de segunda a sexta no valor de 75% e aos sábados 
o acréscimo de 100% para as primeiras duas horas, 
de 150% para a terceira e quarta horas, e de 180% 
para as demais horas. Aos domingos queremos 
que seja paga a hora extra de 200% sob cada hora 
trabalhada;

CESTA BÁSICA 
para todos os trabalhadores no valor de R$280,00 
através de ticket ou cartão alimentação;

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTA-
DOS;

PLANO DE SAÚDE 
gratuito para empregados e dependentes com 
atendimento médico e exames laboratoriais;

AUXÍLIO EDUCAÇÃO 
para todos que queiram estudar ou se qualificar for-
malmente no valor correspondente a 20% do salário 
do empregado;

IGUALDADE DE CONDIÇÃO PROFISSIONAL 
À MULHER;

MANUTENÇÃO DE TODAS AS CONQUISTAS 
DAS CONVENÇÕES ANTERIORES.
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→ Desemprego; 
→ Reti rada de direitos; 
→ Ataque a previdência; 
→ Flexibilização das relações de tra-
balho; 
→ Os despejos das ocupações urba-
nas e rurais;  
→ Ataques ao servidores públicos, 
estaduais e municipais; 
→ Privati zação de empresas públicas, 

→ Estabilidade no emprego; 
→ Redução da jornada de trabalho 
para 40 horas semanais, sem redu-
ção de salários; 
→ Garanti as dos direitos previdenci-

DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO E LUTA PELO 
EMPREGO E PELA GARANTIA DE DIREITOS

EM DEFESA DOS DIREITOS TRABALHISTAS 
E PREVIDENCIÁRIOS

Proporcionalidade no 
pagamento do PIS

O QUE ESTÁ POR TRÁS DESTAS REFORMAS?

Somos 
Contra

Lutamos 
Por

16 DE AGOSTO

Vivemos um momento em que os 
trabalhadores brasileiros são cons-
tantemente atacados nos seus direi-
tos. Golpes profundos na previdên-
cia com aumento da idade mínima e 
do tempo de contribuição, elevação 
substancial do tempo de contribuição 
das mulheres, alteração nos direitos 
previdenciários dos trabalhadores ru-

Outra recente mudança que afeta 
os trabalhadores são as novas regras 
para o pagamento do PIS. Segundo o 
novo regimento, o valor do PIS será 
associado ao número de meses tra-
balhados no ano anterior. Portanto, 
quem trabalhou um mês no ano-base 
2015 receberá 1/12 do salário míni-
mo. 

Muitas famílias já contam com um 
PIS como uma renda para se recupe-
rar de momentos difí ceis, como por 
exemplo, as famílias que foram afe-
tadas pelo desemprego. Esse direito 
é um direito importante que insistem 
em chamar de benefí cio. Os valores 
do PIS variam entre R$ 74 e R$ 880.  

O governo interino de Michel Te-
mer já anunciou que não irá concor-
rer a próxima eleição e que, por esse 
moti vo, está disposto a fazer todos 
ataques possíveis a classe traba-
lhadora brasileira, camufl adas pelo 
nome de “ajuste” e “fl exibilização” 
das leis trabalhistas.

São ataques sem precedentes a 
classe trabalhadora para salvar os 
lucros dos banqueiros e grandes em-

presários. Temos visto cair o nível 
de vida das famílias trabalhadoras, a 
perda de direitos trabalhistas, fi m de 
programas assistenciais e de saúde, 
aumento do preço da cesta básica e 
tantas outras mazelas que só atacam 
os mais pobres. O que é chamado de 
reforma trabalhista tem como único 
objeti vo: cortar conquistas e direitos 
sociais com o objeti vo de manter os 
lucros dos bancos e multi nacionais. 

Petrobras e do Pré-Sal   
→ Terceirização.  eles querem é au-
mentar seus ganhos fazendo os em-
pregados trabalharem ainda mais e 
com um salário devassado, o que re-
presenta menos poder de compra. 

ários, aposentadorias e pensões; 
→ Melhorias nas condições de tra-
balho; 
→ Programas de moradia popular;  
→ Por melhores condições ao  servi-
dores públicos federais, estaduais e 
municipais;   
→ Melhorias dos serviços de saúde; 
→ Melhorias na Educação; 
→ Estati zação de empresas públicas, 
Petrobras e Pré-Sal; 
→ Redução da taxa de juros; 
→ Criação de postos de trabalho. 

CALENDÁRIO DO ABONO SALARIAL 2016/17

Nascidos em Recebem a parti r Credito em

Julho 28/07/2016 26/07/2016

Agosto 18/08/2016 16/08/2016

Setembro 15/09/2016 13/09/2016

Outubro 14/10/2016 11/10/2016

Novembro 21/11/2016 17/11/2016

Dezembro 15/12/2016 13/12/2016

Janeiro 19/01/2017 17/01/2017

Fevereiro 19/01/2017 17/01/2017

Março 16/02/2017 14/02/2017

Abril 16/02/2017 14/02/2017

Maio 16/03/2017 12/03/2017

Junho 16/03/2017 14/03/2017

rais, mudanças nas fontes de custeio 
e fi nanciamento, entre outros tantos 
ataques. 

As reformas da Previdência e Tra-
balhista, que colocam em risco ga-
ranti as históricas da luta da classe 
trabalhadora, precisam ser combati -
das com muita luta para que nenhum 
direito seja reti rado dessa e das futu-
ras gerações. 

Já ti vemos uma derrota com a im-
plantação do fator 85/95 – 95/105 e 
agora novas medidas já são anuncia-
das como: idade mínima para apo-
sentadoria, reti rar a diferença de re-
gras para homens e mulheres, novas 
regras de pensão por morte e outras 
modifi cações que vão afetar direta-
mente os trabalhadores mais pobres.
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SINDICATO UNIDO COM OS TRABALHADORES DA ZAP EDITORA 
GRÁFICA CONQUISTA ESPAÇO DE ENTRETENIMENTO E DESCANSO

SINDICATO GARANTE PAGAMENTO DE HORAS 
EXTRAS E HORAS INTERJORNADA

FISCALIZAÇÃO PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO 
DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

DIRETORIA DO SINDICATO SE FORTALECE COM CURSOS DE FORMAÇÃO POLÍTICA

LUTA CONTRA 
DEMISSÕES EM MASSA

Os trabalhadores da ZAP Editora 
conquistaram um espaço para ficar 
após o almoço e nos momentos de in-
tervalo, garantindo um momento de 
descanso e lazer. Essa era uma reivin-
dicação antiga e o Sindicato se mobili-
zou para reivindicar com os donos da 
empresa esse benefício que torna dig-
na a comodidade e bem estar dos tra-
balhadores, que antes após o almoço 
ficavam na calçada, embaixo de chuva 
e de sol. Esse é um exemplo que orga-
nizados nossa luta fica mais forte!

Ao trabalhador gráfico é garanti-
do, por lei, um descanso obrigatório 
de 11 horas. Mas algumas empre-
sas não respeitam essa legislação. 
Encontramos vários trabalhadores 
que largavam serviço às 22h e retor-
navam no dia seguinte às 6h, o que 
não garantia o descanso garantido 
por lei. O Sindicato fez um pedido 
de mediação na Superintendência 

Regional do Ministério do Trabalho 
e Emprego, exigindo que as empre-
sas apresentassem os pontos dos 
trabalhadores e fizessem os cálculos 
para acertar a diferença. Esse acerto 
já está sendo realizado aos trabalha-
dores que tem esse direito. Estamos 
atentos e contamos com os trabalha-
dores para denunciar essas e outras 
irregularidades ao Sindicato.

Recebemos várias denúncias de em-
presas que não estavam cumprindo o 
pagamento do retroativo conforme acor-
dado na CCT de 2014/2015 e 2015/2016. 
Quando o Sindicato patronal demora em 
fazer uma proposta justa cria um pas-
sivo trabalhista que são os valores que 
deveriam ser reajustados em todo mês 
de maio. Algumas empresas quiseram 

se passar por espertas e não pagaram 
o retroativo após a assinatura da CCT. O 
Sindicato acionou o Ministério do Traba-
lho e a Justiça e já garantiu o pagamento 
onde foi detectado o descumprimento. 
Se acontecer qualquer descumprimen-
to da convenção coletiva no seu local de 
trabalho chame o Sindicato para lutar-
mos juntos pelos nossos direitos.

A diretoria do STIG-MG em 
parceria com o ILAESE (Instituto 

Latino Americano de Estudos Só-
cio Econômicos) tem realizado to-

Algumas empresas tem se apro-
veitado o momento de crise e ten-
tado realizar demissões em massa, 
sem garantir os direitos trabalhis-
tas. A Gráfica Betânia descumpriu 
as regras para demissão em massa 
e deu aviso aos trabalhadores sem 
comunicar ao Sindicato. Quando 
fomos informados da situação pe-
dimos a interferência do Ministério 
Público e garantimos o pagamento 
de todas as verbas rescisórias dos 
trabalhadores. 

Diante disso, a empresa foi obri-
gada a realizar um escalonamento 
nas demissões com algumas garan-
tias. Dessa forma os trabalhadores 
saíram menos prejudicados. 

Estamos atentos e contamos 
com todos para denunciar essas e 
outras irregularidades ao Sindicato.

dos os meses cursos de formação 
para aumentar nossa capacidade 
de responder às lutas da catego-
ria e de ter maior compreensão 
dos direitos dos trabalhadores e 
das lutas históricas da classe ope-
rária. 

Acreditamos que é de extre-
ma importância utilizar o estudo 
para fortalecer a ação. E é isso 
que estamos fazendo!
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SINDICATO ESTARÁ PRESENTE NO 9º CONGRESSO NACIONAL 
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS

Nos dias 20 e 21 de agosto de 2016 
acontecerá em Brasília o Congresso 
Nacional da nossa Federação com o 
tema “Precarização do Trabalho: pa-
pel e desafio do movimento sindical”. 
Será um importante momento para 
unirmos forças com outros Sindica-
tos que representam os trabalhado-
res gráficos de outros estados. To-
dos os diretores do STIG-MG estarão 
representando os trabalhadores de 
Minas Gerais, debatendo com outros 
companheiros e buscando formas de 

unificar as lutas contra a retirada de 
direitos e pela melhoria das condi-
ções de trabalho.

Antes do Congresso acontecerá o 
2º Encontro Nacional de Mulheres 
Gráficas, nos dias 18 e 19 de agosto. 
Este importante encontro terá o ob-
jetivo de discutir os temas relativos à 
questão de gênero na sociedade em 
geral e também aquelas relativas as 
trabalhadoras gráficas no mercado 
de trabalho. 

Nosso Sindicato não recebe dinhei-
ro dos patrões nem do governo. Acre-
ditamos que para lutar em defesa dos 
trabalhadores precisamos de indepen-
dência, por isso, os recursos do Sindi-
cato devem ser fruto da mobilização e 
da consciência dos próprios trabalha-
dores.

Chamamos os trabalhadores gráfi -
cos de Minas Gerais para se SINDICA-
LIZAR e fortalecer as lutas da categoria.

SEJA SÓCIO DO SINDICATO! FAÇA PARTE DESSA LUTA

→ Clube
→ Faculdade
→ Autoescola
→ Academia
→ Clínica de Estética
→ Clínica de Psicologia
→ Clínica de Acupuntura
→ Clínica Odontológica
→ Clínica Oftalmológica

→ Clínica Dermatológica
→ Clínica Ginecológica
→ Clínica Clinical Center
→ Clínica Laboratorial
→ Nutricionista
→ Advogado Trabalhista
→ Advogado Previdenciários
→ Convênio Farmácia

Sendo sócio você também tem esses benefícios:


