
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2013-2014 

INDÚSTRIA GRÁFICA DE UBERABA 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO que ,:n tre s i celebram, de um lado, o 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS, DE JORNAIS E 
REVISTAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS - STIG-MG, inscrito no CNPJ sob o no 
17.452.616/000 1-04, estabelecido na Rua Jaguarão, 269, Bairro Bonfim, Belo Horizonte-MG, CEP 
31 .210-240, e de outro lado, o SINDICATO DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE UBERABA, 
inscrito no CNPJ sob o 11° 23.370.729/0001-55, estabelecido na Praça frei Eugênio, no 365, 3° andar, 
Bairro São Benedito, Uberaba-MG, CEP ~8.0 10-280 , mediante as cláusulas e condições abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - REAJUSTE SALARIAL: Os salári os dos integrantes da categoria 
profissional convenente serão corrigidos a partir de I " (primeiro) de novembro de 2013 pelo 
percentual de 7,00% (sete inteiros por cento), que incidirá sobr.: os salários vigentes em lo (primei ro) 
de novembro de 20 12 (do is mi I c doze), com pensando-se amomaticamente todos os aumentos, 
reajustes ou antecipações salariais espontâneos e compulsório~ , C]Ue tenham sido concedidos no 
período de I o (primeiro) de novembro de 2012 (do is mil e doze) a 3 I (trinta e um) de o utubro J.: 2013 
(do is mil e treze), salvo os decorrentes de promoções, transferência~ . ..:quiparação sa larial , implemento 
de idade e término de aprendizado. 

Parágrafo Primeiro- As diferenças salariai s mensais e reflexi•; as, ,·ctroativas a O 1/11/20 13, deverão 
ser pagas na folha de fevereiro/20 14, até o quinto dia útil de março/20 14. 

CLÁUSULA SEGUNDA- PISOS SALARIAIS: A partir de 1° (primeiro) de novembro de 2013, os 
pisos salariais da categoria profissional não serão inferiores aos seguintes: 

Classe "A" - Impressor de Off Set (que operam máquinas cie 4 cores ou mais), Impressor de 
Rotativas, Impressor de Formulários Contínuos, Impressor Flexográfico, Impressor Serigráfico, 
Gerentes e/ou Encarrega~os de Produção, Mecânico de Manuteução -- R$1.240,GO (hum mil duzentos 
e quarenta reais e sessenta centavos). 

Classe "B"- Operador I Impresso r de Corte e Vinco, Impresso r OtT Set Monocolor, Arte-Finalista, 
Operador de Scaner, Cortador, Impressor Bicolor, Impressor de Rotor,ravura, Impressor Calcográfico, 
Impressor Térmico, Impressor Digital, Impressor UV, Revisor Gráfico, Digitalizador de Imagem , 
DigitJdor, Desenhista, Programador Visual e Impressor Serigrálico <.k Brindes, Adesivador, ln stalad or 
(de impressos em lonas, placas, faixas, e s imilares), Operador de -'\cab~tmemo/Acabamentista DigitJI 
R$1.039,43 (hum mil trinta nove reais c quarenta e três centavos ) 

Classe "C"- Impressor Tipográfico, Montador de Fotolito, Gravador de Fotolito, Gravador de Chapa, 
Chapista, Co lador I coladeira manual, OperaJor cic Plastificaclora, Oj:>crador de Máquina Dobradcira, 
Operador de Solda Eletrônica, Operador Jc Coladeira, Operador de Alceadeira, Operador de 
Acop ladeira ou Laminadora e Aux iliares, Cop ista, Operador de M~·qu ina Rcprográlica, Alceacior, 
Eneadernador, Brochurista, Bloquista, Gravador de Tela, Matrizciro, Preparador de Tintas I Colorista, 
Revelacior e Emulsionador, Revis:io e Controle de Qualidade, .-\cabamentistu, Operatlor '!t: Solda 
Banner, Operador de Ploter - R$ 885,18 (oitocentos e oitenta e citt..:o reais e dezoito centavos). 
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Classe "0"- Acabador de Ser i grafia, Cartonista, Operador de T elemarketing, Telefonista, Secretária, 
Recepcionista- R$ 804,71 (oitocentos e quatro reais e setenta e um centavos). 

Classe"E" - Serviços Gerais I Limpeza, Offíce-boy, bem co1no os demais trabalhadores gráficos, 
Jesde que sem experiência e pelo prazo máximo de 90 dias quando deverão ser classificados nos pisos 
definidos como classe A até D- R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos). 

CL.ÁUSULA TERCEIRA - DOS AUXILIARES: Considera-se auxiliar aquele profissional que 
exerça função acessória, de auxílio ou ajuda ao oficial nas funções elencadas nas classes "A" até ·'E", 
exceto aqueles empregados exercentes das funções descritas no parágrafo terceiro desta cláusula; 

Parágrafo Primeiro - Nenhuma empresa poderá manter empregado exercendc função de auxiliar ou 
ajudante nos setores de produção, por mais de doze ( 12) meses, salvo nas funções de Impressão de 
Formulários Contínuos, Impressor/Operador de Corte c Vinco, Impressão Digital, Impressão 
Flexográfica, Impressão oiT-sct, Impressão de Rotativas; Imrressão Serigráfka; Operador de 
Dobradeira; Ope_rador de Coladeira; 

Pat·ágrafo Segundo - Os auxiliares ou ajudantes ressalvados no parágrafo primeiro serão 
remunerados, no mínimo, da seguinte forma: 

• até seis meses de exercício na função, o salário estipuladc para a classe E; 
• de seis meses até doze meses de exercício na função, o salário estipulado para a classe D; 

• de doze meses até quarenta e dois meses de exercício na função, o salário estipulado para a 
classe C; 

• a partir de quarenta e dois meses de exercício na função, o salário estipulado para a classe B; 

Parágrafo Terceiro - Não poderá haver auxiliar ou ajudante para as funções de Alceador, Arte
finalista, Programador Visual, Web Designer, Designer Gráfico,_ Brochurista, Chapista, Colador (a) 
manual, Copista, Cortador, Dobrador (a) manual , Encadernadc1r, Gravador de Chapas off-set, 
Impressor Tipográfico, Montador de Fotolito, Operat)or dt> Scaner, Pautador, Plastificador, Operador 
de Dobradeira. Para estas funções as empresas grátlcas poderão contratar empregados como Trainee, 
pelo prazo máximo de doze meses, desde que não possuam c.onhecimento ou prúti<.:a anterior na 
função exercida, ficando certo que a remuneração para os seis primei:·:)s meses será pelo menos o da 
Classe E e do sétimo l11ês até o décimo segundo mês, a remuneração estipulada na classe D. 

Parágrafo Quarto - As empresas, no ato da contratação, deverão discriminar a real função do 
trabalhador, mencionando-a após os qualiticativos "Auxiliar" de (função exercida) ou ·'Ajudante" de 
(função exercida), ou "Trainee" de (função exercida), ficando desde já, proibidos outros qualificativos 
como "serviços gerais" nas funções de produção. 

CLÁUSULA QUARTA- HORAS EXTRAS: As horas extras serão remuneradas com o adicional 
da seguinte forma: 

a) 60% (sessenta por cento) sobre o valor da hora normal, para a3 horas extraordinárias trabalhadas até 
o limite de 02 (duas) horas diárias; 

b) 80% (oitenta por cento) sobre o valor da hora normal, para ;JS horas extraord:nárias trabalhadas 
além do limite das 02 (duas) primeiras horas diárias; 

c) 100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal, para as hüras extraordinárias trabalhadas nos 
domingos e feriados e dias já compensados. 
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CLÁUSULA QlJINTA - DISPENSA DE TRABALHO AOS SrÜ~ADOS: A jornada de trabalho 
diária normal, será de 07:20 (sete horas e vinte minutos) de segunda a sábado, perfazendo o total de 44 
(quarenta e quatro) horas semanais. 

Parágrafo Pdmeiro - As empresas poderão dispensar seus empregados da jornada de trabalho aos 
sábados, durante todo o expediente, ou em parte, aumentando a jornada de trabalho de segunda à 
sexta-feira, no mesmo número de horas dispensadas de trabalho no sábado, respeitando o limite de 44 
(quarenta e quatro) horas semanal. 

Parágrafo Segundo - As empresas que trabalharem no sábado c já tenham praticado a compensação 
de jornada de trabalho estendida durante a semana, ou seja, de segunda a sexta-feira, remunerará as 
horas trabalhadas no sábado como horas extras, exceto se a empresa conceder descanso ao empregado 
das horas trabalhadas no sábado em outro dia subseqüente. 

Parágrafo Terceiro - As empresas que adotarem sistema de compensação do sábado durante a 
semana, deverão reduzir as horas diárias de trabalho em número correspondente àquelas compensadas 
ou pagá-las como horas extras, quando um feriado cair no sábado. 

Panígrafo Quarto - No caso do feriado cair de segunda a sexta-feira, as empresas poderão exigir as 
horas relativas à compensação que deveriam ser realizadas no dia do feriado, com o acréscimo 
correspondente na jornada de outros dias. 

CLÁUSlJLA SEXTA - ADIANTAMENTO SALARIAL: Será assegurado a todo trabalhador 
mensalista, um vale (adiantamento de salário) correspondente a 40'% (quarenta por cento) do salário 
nominal, até o dia 1 S (quinze) de cada mês, desde que não haja faltas sem justificativa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO-PREVIDENCIÁRIO: As 
empresas com mais de 15 (quinze) empregados, concederão aos ,,cus trabalhadores, em gozo de 
auxílio previdenciário, em decorrência de acidente de trabalho, entre o 16° (décimo sexto) e o 45° 
(quadragésimo quinto) dia de afastamento, uma complementação de salário em valor equivalente à 
diferença entre o efetivamente pago pela Previdência Social e o salário nominal do empregado, à 
época do seu afastamento da empresa, respeitando-se sempre, para efeito de complementação, o limite 
máximo de contribuição do empregado. 

CLÁUSULA OITAVA- FALTAS REMUNERADAS: As empresas não descontarão de seus 
empregados as faltas justificadas com atestados emitidos, pelos Serviços Médicos da empresa e 
Convênios, do Sistema Único de Saúde e Serviço Médico do Sindicato Profissional ou Patronal, em 
caso de acompanhamento de filhos menores de 14 (quatorze) anos e deficientes fisicos, a consultas 
médicas. 

CLÁUSULA NONA- FALTA DO EMPREGADO ESTUDANTE: Serão abonadas as faltas do 
empregado estudante, para a prestação de prova em curso técnico oficializado ou reconhecido, 
freqüentado regularmente, e em vestibulares e supletivos, quando pré-avisado à empresa, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, condicionado à comprovação, no prazo de 5 
(cinco) dias corridos da data do acontecido, com atestado da escola comprovando o efetivo 
comparecimento do empregado à prova, indicando o horário do início e término da avaliação, e o dia 
correspondente, e desde que o horário da prova coincida com o horário de trabalho do empregado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - AUXÍLIO FUNERAL: As empresas concederão aos dependentes 
habilitados, devidamente comprovados mediante alvará judicial , a título de ''auxílio funeral", a 
importância equivalente a I (um) salário nominal, percebido pelo empregado no mês do falecimento. 

CLÁlJSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DIA DO TRABALHADOR GRÁFICO: Fica estabelecido 
que o dia 07 (sete) de fevereiro- Dia Nacional do Gráfico- será considerado como dia de descanso 
remunerado para os trabalhadores da categoria profissional. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE TRANSPORTE: As empresas fornecerão aos 
trab<:lhaclores, vale transporte de acordo com o que est:.belece a lei que regula a matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- EXAMES MÉDICOS OBRIGATÓRIOS: As empresas 
ficam obrigadas a submeter os trabalhadores á realização de exames médicos, de acordo com o que 
determina a legislação que trata ela segurança e medicina elo trabalho. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - EXTRATOS DO FGTS: As empresas se comprometem a 
cadastrarem os empregados junto a Caixa Econômica Federal, que por ventura não estejam recebendo 
extrato do FGTS. em suas residências, desde que o trabalhador comunique o fato a empresa, bem como 
no caso de mudança de endereço. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA 
PREVIDÊNCIA: As empresas se comprometem a preencher por completo os formulários, exigidos 
pela Previdência Social, para concessão de beneficios, entregando ao interessado no prazo de 07 (sete) 
dias após a manifestação do interessado, independentemente do trabalhador obter êxito ou não do 
benefício junto à previdência. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - GARANTIA DE EMPREGO - APOSENTANDO: Fica 
assegurada estabilidade provisória pelo prazo de l (um) ano ao empregado que esteja a 12 (doze) 
meses de adquirir o direito à aposentadoria por tempo de serviço, e desde que conte 5 (cinco) anos de 
serviços prestados ao mesmo empregador. 

Parágrafo Primeiro - Aos empregados que contem I O (dez) anos de serviços prestados ao mesmo 
empregador, e que estejam a 24 (vinte e quatro) meses de adquirir o direito à aposentadoria por tempo 
de serviço, fica garantida a estabilidade provisória no emprego pelo prazo de 2 (dois) anos. 

~ 

Parágrafo Segundo- Na hipótese de dispensa, para fazer jus ao direito convencionado nesta cláusula, 
o empregado deverá informar ao empregador, por escrito e mediante protocolo, que encontra-se em 
vias de se aposentar e que cumpre os critérios estipulado nesta cláusula, ficando assim cancelado o 
aviso prévio. 

Parágrafo Terceiro- Fican1 excluídas da garantia prevista no captil e Parágrafo Primeiro, as hipóteses 
de dispensa por falta grave ou motivo de força maior, devidamente comprovadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- COMUNICADO DE DISPENSA: O empregado dispensado 
sob a alegação de prática de falta grave, deverá ser notificado por escrito do fato, e com descrição dos 
reais motivos. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- COMPROVANTE PARA APOSENTADORIA: As empresas 
ficam obrigadas a fornecerem aos trabalhadores por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, o 
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formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário, que será exigido pela previdência ao trabalhador por 
ocasião de requerimento de aposentadoria. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- LOCAL PARA REFEIÇÃO: Quando os trabalhadores tomarem 
refeições no local de trabalho, as empresas deverão cumprir os ditames da Norma Reguladora de 
segurança e Medicina do Trabalho, que trata do assunto. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- UNIFORMES: As empresas que exigirem o uso de uniformes fornecerá 
gratuitamente aos seus empregados, e para eventuais reposições e a critério dos empregadores, os 
trabalhadores deverão devolver os usados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- EQUIPAl\IENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: As 
empresas fornecerão aos trabalhadores os EPls, quando necessário e de acordo com o disposto nas 
Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALIIO: 
As empresas fornecerão aos trabalhadores o formulário de Comunicado de Acidente do Trabalho -
C A T, quando efetivamente for Acidente no local de trabalho, ou quando estiver prestando serviços 
para a empresa fora do local de trabalho, mas previamente autorizado. 

Pal"ágrafo Único - Não será fornecida pela empresa a CAT, quando o trabalhador deixar de 
comunicar o fato a empresa, no momento do ocorrido, no local de trabalho, e na presença de pessoas, e 
só vier a fazê-lo após decorrido 24(vinte quatro) horas, a fim de evitar que acidentes fora do trabalho 
possa vir transformar indevidamente em acidente do trabalho. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDICATO 
PROFISSIONAL: As empresas se comprometem a descontar em folha de pagamento dos 
trabalhadores, como simples intermediárias, a contribuição associativa dos empregados associados ao 
sindicato profissional, conforme listagem com nomes dos trabalhadores e valores das contribuições a 
serem enviadas pelo Sindicato Profissional. 

Parágrafo J>rimeiro: Para atender ao compromisso assumido nesta cláusula, o sindicato pro1issional 
remeterá impreterivelmente até o dia 20 de cada mês às empresas, relação contendo os nomes dos 
empregados que autorizaram o desconto e o seu valor, que será entregue contra-recibo. 

~ 

Parágrafo Segundo: O montante arrecadado deverá ser recolhido em favor do sindicato profissional, 
através de depósito na conta corrente de n° 505.125-4, Agência n° 081, da Caixa Econômica Federal, 
até o I 0° (décimo) dia subseqüente ao desconto. 

Parágrafo Terceiro: Trimestralmente as empresas enviarão cópias dos respectivos comprovantes e, 
ocorrendo despesas bancárias para a realização da operação bancária, estas poderão ser deduzidas do 
montante a ser recolhido, mediante comprovação. 

Parágrafo Quarto - Sempre que houver a inclusão ou a exclusão de filiados, o Sindicato deverá 
informar à empresa por meio da listagem referida no caput, sendo que o envio da comunicação deverá 
ocorrer até o dia 20(vinte) de cada mês, para que as alterações sejam processadas. A falta de 
informações desobrigará as empresas do cumprimento da presente cláusula e seus parágrafos. 

CCT Uberaba 2013-2014- Página 5 de 13 



Parágrafo Quinto - Cabe às empresas informar ao Sindicato a dispensa, afastamento ou retorno de 
empregados ao trabalho, para que possa ser feita a alteração na listagem mensaL incluindo ou 
excluindo associados do rol. 

Pa.-ágrafo Sexto - Em caso de exclusão de associados, a empresa cessará o desconto em folha de 
pagamento mediante apresentação da carta de desfiliação do empregado protocolizada junto à entidade 
sindical profissional ou, ainda, mediante informação prestada na li~tagcm pelo Sindicato, sobre a qual 
assume a responsabilidade; 

l - O empregado deverá apresentar a carta de desfiliação ém prazo hábil para que a empresa 
possa processar o evento junto à folha de pagamento. Na hipótese de desconto de mensalidade em 
folha, com o qual o empregado não tenha concordância, deverá este manter contato com o Sindicato, 
obtendo ressarcimento do valor diretamente, se for esta a hipótese; 

li - Na hipótese de ressarcimento de valor, o Sindicato poderá autorizar o desconto pela 
empresa no total a ser repassado mensalmente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - VISITA AO LOCAL DE TRABALHO: As empresas 
concederão somente aos dirigentes sindicais representantes da classe profissional, devidamente 
credenciados, trinta minutos de paralisação nas atividades, antes do início ou do término do 
expediente, a cada trimestre pára que o Sindicato dos Trabalhadores possa dialogar com os 
trabalhadores a fim de associá-los e promover campanha informativa de interesse geral da categoria. 

Parágrafo Primeiro - O Sindicato Profissional comunicará às empresas com antecedência mínima de 
setenta e duas horas, o interesse da visita, para que se ajuste de comum acordo o dia da paralisação. 

Parágrafo Segundo- A Empresa fica desobrigada do cumprimento do caput desta cláusula, dentro do 
período trimestral, caso os dirigentes Sindicais não compareçam . 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA- QUADRO DE AVISOS : As empresas deverão manter um 
quadro de avisos adequado, e deverão afixá-lo em local apropriado e de fácil visibilidade aos 
empregados, para a divulgação de matérias de interesse da categoria profissional, a serem 
encaminhadas pelo Sindicato Profissional, sendo vedada à divulgação de matérias de interesse 
político-partidário ou ofensivas a quem quer que seja. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA- TRABALHADOR SUBSTITUTO: Será concedido em favor 
do trabalhador substituto o mesmo salário do trabalhador substituído, nas substituições não event1.1ais e 
superiores a 30 (trinta) dias, salvo vantagens pessoais e em caso de férias. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA- COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Será fornecido ao 
empregado o demonstrativo do pagamento de salário com a discriminação das parcelas pagas e os 
respectivos descontos, no final do mês, contendo a identificação da fonte pagadora. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA -USO DE APARELHOS CELULARES E l\1P3 OU 
SEMELHANTE: Recomenda-se a não-utilização de aparelhos celulares e MP3 ou semelhantes, 
durante a jornada de trabalho, para evitar distração no trabalho e a ocorrência de acidentes. 

Parágrafo lJnico: As empresas concederão o uso do telefone próprio para atender as necessidades dos 
trabalhadores, como também repassarão os recados a serem transmitidos aos mesmos, evitando 
cerceamento de relacionamento. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO: As empresas farão, em 
favor e sem ônus para seus empregados, independentemente da forma de contratação, um Seguro de 
Vida e Acidentes Pessoais em grupo, denominado PASI, Plano de: amparo Social Imediato, observadas 
as seguintes coberturas mínimas: 

I- R$ 14.649,49 (quatorze mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos). em caso 
de Morte do empregado (a), independentemente do local ocorrido; 

11- Até R$ 14.649,49 (quatorze mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), 
em caso de Invalidez Permanente (Total ou Parcial) do empregado (a), causada por acidente. 
independentemente do local ocorrido, atestado por médico devidamente qualificado, discrimimmdo 
detalhadamente, no laudo médico, as seqüelas definitivas, mencionando o grau ou pc:rcentagem , 
respectivamente, da invalidez deixada pelo acidente. 

Ill- RS 14.649,49 (quatorze mil seiscentos c quarenta c nove reais e quarenta e nove centavos), 
em caso de Invalidez Permanente total adquirida no exercício profissional, será pago ao empregado 
100% (cem por cénto) do Capital Básico Segurado para a Cobertura de MORTE, limitado ao Capital 
Segurado mínimo exigido pela Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, mediante declaração 
médica, em modelo próprio fornecido pela seguradora, assinada pelo médico ou junta médica, 
responsável pelo laudo, caracterizando a incapacidade decorrente da doença profissional, obedecendo 
ao seguinte critério de pagamento: 

IV- R$ 7.324,73 (sete mil trezentos e vinte quarto reais e setenta e três centavos), em caso de Morte do 
Cônjuge do empregado( a); 

V- R$ 3.662,36 (Três mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), em caso de morte 
de cada filho de até 21 (vinte um) anos, limitado a 04 (quatro); 

VI - R$ 3.662,36 (Três mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), em favor do 
empregado quando ocorrer o nascimento de filho(a) portador de Invalidez causada por Doença 
Congênita, o(a) qual não poderá exercer qualquer atividade remunetada, e que seja caracterizada por 
atestado médico até o 6°. (sexto) mês <.tpós o dia do sel' nascimento; 

' VII- Ocorrendo a morte do empregado (a), inder;endentemente do local ocorrido, os benctici::írios do 
seguro receberão duas cestas-básicas de 25 (vinte e cinco) quilos de alimentos; 

VIII- Ocorrendo a morte do empregado (a) por acidente do trabalho, no exercício de sua profissão, o 
Seguro de Vida em Grupo deverá contemplar uma cobertura para os gastos com a realização do 
sepultamento do mesmo, no valor de até R$ 2.817,93 (Dois mil oitocentos e dezessete reais e noventa 
e três centavos). 

IX- Ocorrendo a m01ie do empregado( a), a empresa ou empregador receberá uma indenização de até 
I 0% (dez por cento) do capital básico vigente, a título de reembolso das despesas efetivadas para o 
acerto rescisório trabalhista, devidamente comprovadas; 

l'arágrafo Primei !'O - Fica entendido que o empregado fará jus arravrs da cobertura PA ED, somente 
será devida no caso em qtie o próprio segurado' seja constd·~rado INV ÁUDO DE FORMA 
DEFINITIVA E PERMANENTE POR DOE>.JÇA PROF!SSION/ ,L, cuja doença seja caracterizada 
como DOENÇA PROFISSIONAL que o impeça 'de desenvolver definitivamente suas funções e pela 
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qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no 
momento de sua constatação e desde que a data do início de tratamento e/ou diagnóstico da doença 
profissional caracterizada seja posterior à data de sua inclusão no seguro, e quando houver sua 
permanência contratual na empresa contratante, devidamente comprovada por relação ou proposta dt: 
adesão. 

Parágrafo Segundo - Desde que devidamente comprovada e antecipada a indenização de invalidez de 
doença profissional, o segurado será excluído do seguro, em caráter definitivo, não cabendo o direito 
de nenhuma outra indenização futura ao mesmo segurado, r'nesmo que este segurado venha 
desempenhar outras funções na empresa ou em qualquer outra atividade neste ou outra empresa no 
País ou Exterior. 

Parágrafo Terceim- Caso não seja comprovada a caracterização da Invalidez adquirida no exercício 
profissional, o segurado continuará em vigor, observadas as demais condições contratuais. 

Parágrafo Quarto - Caso o Empregado já tenha recebido indenizações contempladas pelo Beneficio 
PAED ou outro semelhante, em outra seguradora, fica o mesmo Empregado sujeito às condições desta 
cláusula, sem direito a qualquer indenização. 

Pat·ágt·afo Quinto - As indenizações, independentemente da cobertura, deverão ser processadas e 
pagas aos beneficiários do seguro, no prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas após a entrega da 
documentação completa exigida pela Seguradora; 

Parágrafo Sexto - Os valores das coberturas mínimas ajustadas nesta cláusula, com valores base em 
novembro/20 12 sofrerão, anualmente, atualizações pela variação do JGP-DI da Fundação Getúlio 
Vargas. 

Parágrafo Sétimo - A partir do valor mtmmo estipulado e das demais condições constantes do 
"caput" desta Cláusula, ficam as empresas livres para pactuarem com os seus empregados outros 
valores, critérios e condições para concessão do seguro, bem como a existência ou não de subsídios 
por parte da empresa e a efetivação ou não de desconto no salário do empregado (a), o qual deverá se 
for o caso, incidir apenas na parcela que exceder ao limite acima: Aplica-se o disposto na presente 
Cláusula a todas as empresas e empregadores, inclusive os empregados (as) em regime de trabalho 
temporário, autônomos(fs) e estagiários(as) devidamente comprovado o seu vínculo. 

Parágrafo Oitavo - As coberturas e as indenizações por morte e/ou por invalidez, previstas nos 
incisos I e li, do caput desta cláusula, não serão cumuláveis, sendo que o pagamento de uma exclui a 
outra. 

Parágrafo Nono- As seguradoras deverão observar o fiel cumprimento desta cláusula, devendo, para 
tanto, constar na respectiva apólice de seguro, as condições mínimas aqui estabelecidas, sob pena de 
virem a responder por eventual prejuízo causado as empresas e/ou empregados. 

Parágrafo Décimo - A presente cláusula não tem natureza salarial, por não se constituir em 
contraprestação de serviços . 

Parágrafo Décimo Primeiro - As empresas que já mantiverem qualquer tipo de seguro de vida em 
grupo, para seus empregados, comprovadamente anterior à data de O 111111 O, não estão obrigadas a 
adotarem a nova sistemática de seguro constante nessa cláusula, exceto se o seguro contratado for 
inferior aos limites aqui estabelecido. 
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Panigrafo Décimo Segundo - ficam respeitadas as restrições estabelecidas nas cláusulas contratuais 
constantes da referida apólice de seguro, estabelecida pela legislação pertinente à matéria, pelo que os 
trabalhadores e beneficiários não poderão vir pleitear nada mais além do estabelecido na apólice, 
sendo que a mesma tornará parte integrante da presente Convenção. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - RESCISÕES CONTRATUAIS: As empresas deverão realizar a 
conferência e homologação das rescisões contratuais na subsede do ST!G-MG, a qual será instalada no 
curso do período de vigência deste instrumento normativo. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: As empresas se 
obrigam a descontar, como simples intermediárias, de todos os empregados beneficiários desta 
convenção, sindicalizados ou não, a importância equivalente a 1% (um por cento) do salário nominal, 
conforme aprovado em Assembléia Geral dos Trabalhadores, mediantes as seguintes condições: 

Parágrafo Primeiro - A contribuição prevista nesta cláusula será descontada mensalmente na folha 
de pagamento do trabalhador, iniciando-se em março/20 14; 

I - As empresas deverão repassar os valores ao sindicato profissional até o 6° (sex'to) dia do 
mês seguinte ao desconto, através de depósito na conta corrente n° 505.125-4, agência 0081, da Caixa 
Econômica Federal (Rua Tupinambás, 462- BH); 

11 - Após o prazo estipulado no caput deste parágrafo, a contribuição referida será corrigida 
pelo !NPC-IBGE ou por outro índice que o venha substituí-lo em caso de sua extinção, acrescida de 
2% (dois) por cento, a título de multa; 

lll - As empresas informarão mensalmente, até o dia 1 O, ao sindicato profissional o nome dos 
empregados, função e os respectivos valores descontados, podendo utilizar-se de correspondência, fax, 
e-mail. 

IV - Na eventualidade das empresas representadas pelo sindicato ela categoria econômica 
convenente virem a ser penalizadas judicial ou administrativamente em decorrência desta cláusula, o 
sindicato profissional responderá regressivamente perante as mesmas. 

Parágrafo Segundo- DIREITO DE OPOSIÇÃO: O empregado que, por sua livre e espontânea 
vontade, não concordar com o desconto, poderá apresentar Carta de Oposição, de próprio punho, em 
duas vias, devendo conter obrigatoriamente o nome completo, CTPS, endereço residencial, função e 
nome da gráfica em que trabalha . 

l - O exercício do direito de oposição deverá ocorrer nos dias 17, 18 e 19 DE FEVEREIRO 
DE 2014, por meio de correspondência postada individualmente com aviso de recebimento (AR), 
sendo que o comprovante do AR, juntamente com cópia da carta, será o documento suficiente para o 
empregador não efetuar o desconto. 

li - A referida carta de oposição deverá ser remetida para o Sindicato Profissional- ST!G-MG 
na Rua Jaguarão, 269, Bairro Bonfim, Belo Horizonte, CEP 31.210-240, e ser postada nos dias 17, 18 
e 19 DE FEVEREIRO DE 2014. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA I EXTINÇÃO: 
Conforme decisão da Assembléia Geral dos Trabalhadores a partir da assinatura desta Convenção 
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Coletiva, não poderá haver descontos a título de "Contribuição Confederativa", devendo as empresas 
se absterem de fazê-lo, seja de associados ou não ao Sindicato profissionaL 

CLÁUSULA TRIGÉSII\IA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL: 
Em razão dos serviços prestados pelo Sindicato Patronal convenente na negociação coletiva (art. 8° 
incisos 11 , 111 e IV da CF/88), que resultou na celebração da presente Convenção, bem como pela 
orientação e interpretação de suas cláusulas quando de sua aplicação, as empresas ou os empregadores 
pertencentes à categoria econômica ou a ela vinculados pelo exercício da atividade abrangidos por esta 
Convenção e dela beneficiários, deverão recolher a contribuição à Entidade Patronal , correspondente a 
10% (dez por cento) sobre o salário mínimo, em fevereiro de 2014, contribuição esta destinada ao 
custeio de programas de assistência às empresas. 

Parágrafo Único - A Entidade Patronal enviará guias às empresas de sua categoria econômica, 
contendo o valor, prazo e demais condições para o recolhimento. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - I\IULTA: No caso de descumprimento de qualquer 
cláusula da presente Convenção, que contenha obrigação de fazer, fica estipulada a multa de O 1 (um) 
salário mínimo vi ge11te à época, importância esta que reverterá em benefício da parte prejudicada. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA- BENEFICIÁRIOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO e BASE TERRITORIAL REPRESENTADA: A presente Convenção Coletiva de 
Trabalho aplica-se às empresas enquadradas e abrangidas pela exclusiva representação da categoria 
econômica das indústrias gráficas da base territorial do · SINDICATO DAS INDÚSTRIAS 
GRÁFICAS DE UBERABA, e aos seus empregados, enquadrados na respectiva categoria profissional 
gráfica e representados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, de Jornais e Revistas 
no Estado de Minas Gerais- STIG-MG, todos exercendo a atividade gráfica, de natureza específica e 
predominante, internacionalmente classificada na ISO TC 130 (Jnternational Organi::ation f or 
Standadi::ation) . como sendo uma atividade industrial que utiliza tecnologias, illfumos, métodos e 
processos para transferir imagens sobre um suporte, resultando em reprodução física e tangível (hard 
copy), que é um registro visível e permanente destas imagens. 

As ocupações relativas à atividade gráfica estão contempladas no Grande Grupo 7 da Classificação 
Brasileira de Ocupações - CB0/2002, considerando-se também' as ocupações que não foram 
contempladas na CBO em vigor, previstas no Grupo 9.2 do texto da CB0/94, uma vez que estas 
continuam existindo na !>fática. 

As ocupações funcionais e profissionais abrangidas, as principais etapas do pr.ocesso industrial e 
produtivo, os respectivos segmentos operacionais da atividade econômica e a relação de produtos 
resultantes da atividade gráfica, que definem a abrangência, especificidade e predominância 
representativa da categoria econômica, exclusivamente representada pelo SINDICATO DAS 
INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE UBERABA, estão inseridas nas disposições e demais considerações 
constantes dos parágrafos a seguir: 

Parágrafo Primeiro: As principais etapas da atividade gráfica são: 

Pré-impressão - primeira etapa do fluxo de trabalho que inclui todas as operações necessárias 
para a preparação de imagens e portadores de imagens, obtidos através de tecnologias analógicas e 
digitais . 
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Impressão - segunda etapa do fluxo de trabalho, onde a 1magem é transferida para o suporte 
utilizando-se tecnologias de reprodução, a saber: 

Fotoquímica - processo fotográfico que se baseia na ação fotoquímica da luz sobre emulsões 
fotossensíveis; a camada dos filmes fotográficos contém haletos de prata que são reduzidos a prata 
metálica sob ação da luz. 

Termoquímica- processo de tratamento térmico de uma chapa ofsete, realizado após a revelação, 
que consiste em aquecê-la a fim de promover o endurecimento da camada polimérica das áreas de 
grafismo, aumentando a resistência. · 

Eletroquímica - processo que consiste em fazer passar uma corrente elétrica por uma solução 
ionizada, chamada eletrólito, causando um fluxo de íons negativos em direção ao ânodo e de íons 
positivos em direção ao cátodo, empregado para depositar cobre ou cromo em cilindros de roto 
gravura e rolos de anilox na flexografia. 

Jato de tinta - processo direto, sem impacto, no qual gotículas de tinta líquida são borrifadas sobre 
um suporte, a partir de dados digitais, sob o comando de um sistema computadorizado; nas áreas 
de contragrafismo, as gotículas são defletidas e voltam para o reservatório de tinta. Existem 
diferentes mecanismos de geração das gotas de tinta, dentre os quais destacam-se: a) as gotículas 
são produzidas através de contrações e expansões pulsantes de elementos mecânicos; b) baseia-se 
no efeito piezoelétrico, e as gotículas são geradas apenas quando necessário; c) as gotículas são 
geradas através de calor localizado; d) formação de bolhas de tinta, as quais são ejetadas através 
de pressão, atingindo o suporte. 

Transferência térmica- processo sem impacto, a partir de arquivos digitais, cuja característica é 
criar um sinal digital diretamente sobre o suporte, através de condutores elétricos; o corante é uma 
fita coberta com cera pigmentada, que funde no substrato e solidifica por resfriamento, uma cor 
por vez, produzindo cores saturadas e brilhantes. 

Eletrostática - processo de reprodução das imagens por transferência de partículas de toner, de 
um tambor fotocondutor intermediário, que recebe uma carga elétrica para habilitá-lo a transferir e 
a fundir o pigmento no papel, formando uma imagem, tal como acontece na xerografia e na 
impressão a laser. 

' 
Relevografia - processo cuja matriz apresenta áreas de grafismo acima das áreas de contra
grafismo. 

Planográfica - processo cuja matriz de impressão plana não apresenta relevo e tem as áreas de 
grafismo e de contra-grafismo situadas no mesmo plano. 

Encavográfica - qualquer processo de impressão CUJO grafismo é gravado ou escavado na 
superfície de uma chapa ou cilindro metálico. 

Permeográjica - processo de impressão que emprega matriz permeável feita de seda, plástico ou 
metal. 

I - Os sistemas de impressão que utilizam as tecnologias acima são: Digital , híbrida e eletrônica 
(dados variáveis), Reprografia, Flexografia, Tipografia, Letterset, Litografia, Offset, Rotogravura, 
Calcografia, Tampo grafia, Serigrafia, Por Estêncil. 
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Pós-impressão - terceira etapa do fiuxo de trabalho que consiste no acabamento de produtos 
gráficos, tais como: revestimento, acoplagem, laminação, corte, vinco, refile, gofragem, dobra, 
colagem, encadernação, plastificação, verniz, estampagem, plotagem, aplicação de alto e baixo 
relevo - hot-stamping - transfer - alta freqüência - cuja finalidade é criar, realçar e preservar 
qualidades táteis e visuais do produto, determinado seu formato, dimensões, e viabilizando sua 
finalidade e logística (identificação, acondicionamento, armazenamento e distribuição). 

Par:lgr·afo Segundo: Relação dos Segmentos da Atividade Gráfica: EditoriJI; Acondicionamento I 
Identificação/ Embalagens Impressas; Promocional e Comercial. 

Parágrafo Terceiro: Relação de produtos resultantes da Atividade Gráfica: livros (de texto, cu lturai s 
e de arte, institucionais, infantis, ilustrados, didáticos e técnicos), guias, manuais, revistas (periódicas 
de caráter variado com ou sem recursos gráficos especiais, infantis ou de desenhos, institucionais), 
jornais (de circulação diária ou não), rótulos convencionais, rótulos com efeitos especiais, etiquetas 
(convencionais, auto-adesivas ou metálicas), decalques, embalagens impressas cartotécnicas semi
rígidas convencionais, cartuchos, embalagens impressas semi-rígidas convencionais com efeitos 
especiais e sem efeitos especiais, embalagens impressas laminadas em papelão ondulado, embalagens 
impressas sazonais impressas em suporte metálico, flexíveis impressas até 4 cores ou mais, 
embalagens impressas em suportes rígidos não celulósicos, embalagens impressas flexíveis, 
embalagens impressas flexíveis laminadas, embalagens impressas em suportes metálicos, sacolas, 
pôsteres, cartazes, catálogos, relatórios de empresas, tablóides, folhetos, malas dií·etas, folders, 
banners, kits promocionais, displays, móbiles, materiais de ponto de venda e de mesa, displays e 
materiais de ponto de venda de chão destinados a quaisquer fins sejam eles de caráter promocional, 
publicitário, comercial, informativo e institucional, calendário de mesa, calendário de parede, cartões 
de mensagem, convites, diplomas, cartões de visita, materiais de papelaria, envelopes, formulários, 
plano, jato, contínuo e mailer, impressos de segurança, cadernos, agendas, jogos (baralhos, quebra
cabeças), cardápios, produtos para festa, papel de parede, sinalização, loterias, jogos promocionais, 
cheques, boletos de cobrança, extratos de contas, cópias, produtos impressos através de serigrafia (silk 
screen), produtos gráficos de Clicheria e Carimbos em geral, e outros, confec::ionados conforme os 
sistemas de impressão acima citados. 

Parágrafo Quarto: Este instrumento normativo deve ser cumprido fielmente por todas as empresas e 
empregados da base territorial onde haja empresas da categoria econômica representada pelo 
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE UBERABA. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA- ABRANGÊNCIA: A presente convenção abrai1gerá todas as 
empresas do setor da Indústria Gráfica estabelecidas no município de Uberaba. 

CLÁUSULA TRIGÉSlMA SÉTIMA- DATA-BASE: Fica mantida a data-base de 1° (primeiro) de 
novembro. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA- VIGÊNCIA: Esta Convenção Coletiva terá vigência de lo 
(primeiro) de novembro de 2013 (dois mil e treze) até 31 (trinta e um) de outubro de 2014 (dois mil e 
quatorze). 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - FECHAMENTO: E por estarem assim ajustadas, as partes 
firmam a presente Convenção Coletiva de Trabalho, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, a qual 
vigorará até 31 de outubro de 2014, abrangendo todas as empresas gráficas da base territorial do 
Sindicato das Indústrias Gráficas de Uberaba e seus empregados. 
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Uberaba,04 de dezembro de 2014. 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, de Jornais e Revistas no Estado de Minas 

Gua;,- ST/G-MG ~ 
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JOSÉ AP~O AL~EIRA 
Comissão Negociai- CPF:025148436-00 

Advogado- OAB/MG 134.374 

RONALDO A 

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES ALMEIDA 
Advogado- OABIMG 89.929 


