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CHEGOU A HORA DE LUTAR POR MELHORES 
CONDIÇÕES DE TRABALHO NA GRÁFICA ALTEROSA!

PARA ALÉM DA CONVENÇÃO COLETIVA, 
PRECISAMOS LUTAR CONTRAS AS INJUSTIÇAS NA GRÁFICA ALTEROSA

COMPAREÇA À ASSEMBLEIA E FAÇA PARTE DESSA DECISÃO! 
O SINDICATO ESTÁ NAS MÃOS DOS TRABALHADORES

8 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER!

ABSURDO NA GRÁFICA ALTEROSA

ATENÇÃO:

Como de costume, os patrões exploram cada vez mais os 
trabalhadores para garantirem os altos lucros. E na Gráfica 
Alterosa não é diferente.

Com a crise econômica que assola o Brasil, a receita do 
governo e das empresas é uma só: retirar direitos trabalhis-
tas e aumentar os lucros dos patrões. Ou seja, o trabalhador 
é quem sempre paga o pato e fica no prejuízo.

Por isso, e de extrema importância a união de todos na 
luta contra a exploração, o assédio, as péssimas condições 
de trabalho, os baixos salários, entre tantas outras injusti-
ças.

E neste momento, no início de mais uma Campanha Sa-
larial, o STIG-MG começará a negociar a próxima Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) com a patronal. Essa é a hora de 
todos se unirem junto ao sindicato para mostrar sua real 
força e exigir melhorias e o respeito aos direitos já conquis-
tados.

O STIG-MG sabe dos muitos problemas pelos quais pas-
sam os trabalhadores da Gráfica Alterosa. Por isso, o Sin-
dicato quer conversar com a categoria e dar início à ela-
boração de uma pauta de reivindicações específica para 

melhorar as condições de trabalho dentro da empresa. 
O Sindicato dos Gráficos estará na porta da Gráfica Al-

terosa na próxima quinta-feira (8), durante as trocas de 
turno, para conversar com os trabalhadores. Participe!

Na próxima quinta-feira, 8 de março, será o Dia Interna-
cional de Luta das Mulheres. Uma data que não serve para 
comemorar, uma vez que as mulheres são as mais explora-
das, recebem em média os menores salários, são vítimas 
de violência e assédio moral e sexual, entre outras tantas 
injustiças.

Nesta data, o Sindicato dos Gráficos estará junto do Mo-
vimento Mulheres em Luta, também filiado à nossa Central 
Sindical, a CSP-Conlutas, na porta da Gráfica Alterosa.

Vamos debater com as trabalhadoras e trabalhadores a 
importância da luta das mulheres contra a opressão e a ex-
ploração. Participe!

Uma trabalhadora da segurança foi recentemente 
demitida da empresa. Qual o motivo? Diante de uma 
jornada de trabalho de 12 horas, a trabalhadora fez 
suas necessidades no posto de trabalho por não ter nin-
guém com quem pudesse revezar para ir ao banheiro. 
Ou seja, a empresa puniu a trabalhadora vítima das pés-
simas condições de trabalho. O chefe dessa trabalha-

dora também foi demitido. Será que essas demissões 
foi uma tentativa de abafar o caso? A Gráfica Alterosa 
deveria se envergonhar e resolver os problemas dos tra-
balhadores que estão diante de condições de trabalho 
degradantes.

O Sindicato exige uma explicação da empresa sobre 
o fato ocorrido.
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O STIG-MG convoca todas as trabalhadoras e trabalha-
dores gráficos para unirem forças e se sindicalizarem. Ape-
nas com a união de forças será possível corrigir as injustiças 
cometidas pelos patrões, que só visam o lucro através da 
exploração do trabalhador. 

O Sindicato dos Gráficos trabalha duro para garantir o 
direito dos trabalhadores e propor melhorias para a classe. 
Também oferece uma série de benefícios e convênios que 
podem ser verificados no site www.graficos.mg.org.br.

Com o trabalho desenvolvido, o STIG-MG já garantiu que 
o direito de muitos trabalhadores fosse respeitado através 
de intervenções diretas e denúncias no Ministério do Tra-
balho e Emprego.

Sem a luta diária do Sindicato, nada disso seria possível.

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

SINDICATO DOS GRÁFICOS CONVOCA TODA A CATEGORIA 
A SE SINDICALIZAR

COMO FUNCIONA A SUSTENTAÇÃO FINANCEIRA DO SINDICATO?

O QUE FAZEMOS COM ESSE DINHEIRO?

E SE O SINDICATO FECHAR AS PORTAS?

Esse é um ponto muito importante que os trabalhado-
res precisam saber.

O Sindicato tem como fonte de sustentação as contri-
buições:

1- Mensalidade Social (Sócios) = 1,5%  salário base ao 
mês.

2- Contribuição Assistencial/negocial = 2% ao ano.
3- Imposto Sindical = 1 dia de serviço por ano.

Esse assunto é tão sério que, caso o sindicato precise 
fechar as portas os trabalhadores sofrerão grandes per-
das, entre elas:

1- Não terão o sindicato para brigar e defender seus 
direitos;

2- Não terão apoio jurídico oferecido pelo sindicado 
para defender suas causas;

3- Não terão reajuste anuais de salários; 
4- Não terão uma Convenção Coletiva de Trabalho, ou 

seja, tudo aquilo que levou anos para conquistar vai aca-
bar. 

Veja o que pode acontecer sem a CCT: 
Classificação dos pisos (trabalhadores novos podem 

passar a receber salário mínimo), biênio, estabilidade pós-
-licença maternidade, estabilidade pré-aposentadoria, as-
sistência médica, convênio farmácia com 50% de descon-
to, feriado do dia sete fevereiro, entre outros, irão acabar!

Para o pleno funcionamento do sindicato muitas despe-
sas são geradas e a triste realidade é que com as três con-
tribuições existentes atualmente a conta não fecha. Muitas 
das vezes é preciso fazer empréstimos para quitar todas as 
contas.  

Tais despesas vêm do salário dos funcionários que tra-
balham para o sindicado (lembrando que o trabalho da di-
retoria não é remunerado), investimento em comunicação, 

atividades sindicais, manutenção da sede e sub-sedes, pa-
gamento de benefícios para os sócios, entre muitos outros.

Precisamos da sua ajuda para que o sindicato não feche 
as portas e você perca sua representatividade.

Para isso, é preciso que todos se conscientizem sobre 
a importância da sindicalização e contribuam participando 
financeiramente, com os 2% da contribuição assistencial/
negocial e com 1 dia de serviço por ano.

Ajude a fortalecer o Sindicato
Não fique só,
Fique sócio!


