
ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DE JORNAIS E REVISTAS
O STIG-MG convoca todos os trabalhadores da 

categoria de jornais é revistas para participar da 
assembleia de aprovação de pauta, no dia 26 de 
abril, próxima quinta-feira.  Confira no edital abai-
xo as datas, locais e horários. 

Também haverá assembleia no parque gráfico 
do jornal Estado de Minas, a partir das 21h. Essa 
assembleia irá garantir que os trabalhadores, que 
não conseguem comparecer ao Sindicato, tam-
bém participem das decisões. 

A participação de todos é muito importante 
para a construção da pauta que será discutda com 
a patronal. Esta é uma luta de todos! 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AGE – O SINDICATO DOS 
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS, DE JORNAIS 
E REVISTAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS - STIG-MG, enti-
dade sindical de primeiro grau registrada no Ministério do Tra-
balho e Emprego sob o nº 46000.003732/98 e inscrita no CNPJ 
sob o nº 17.452.616/0001-04, através de seu Secretário de Ad-
ministração e Finanças e Representante legal, Sr. José Aparecido 
Alves Ferreira, nos termos de seu Estatuto Social, convoca todos 
os trabalhadores gráficos que laboram nas empresas jornalís-
ticas componentes da categoria econômica do Sindicato das 
Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas de Belo Horizonte, 
bem como os trabalhadores gráficos empregados da empresa 
Sempre Editora Ltda. a participarem da Assembleia Geral Extra-
ordinária a ser realizada no dia 26 de abril de 2018, às 09:00h, 
13:00h, 16:00h e 21:00h, em primeira convocação, ou 30 mi-
nutos após, em segunda convocação, com qualquer número 
de presentes, para os trabalhadores gráficos que laboram nas 
empresas jornalísticas componentes da categoria econômica 
do Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas 
de Belo Horizonte. Para os trabalhadores gráficos empregados 
da empresa Sempre Editora Ltda. a Assembleia Geral Extraor-
dinária também será realizada no dia 26 de abril de 2018, às 
10:30h,14:30h e 17:30h. Ambas as assembleias serão realizadas 
na sede do Sindicato, situada na Rua Jaguarão, 269, Bairro Bon-
fim, Belo Horizonte/MG, à exceção da assembleia designada 
para as 21:00h, que será realizada no parque gráfico da empre-
sa S/A Estado de Minas, com endereço na rua Cardoso, nº 291, 
bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte/MG. As mencionadas 
assembleias são para tratar e deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: a) Leitura do edital; b) Discussão e elaboração da Pauta 

de Reivindicações a ser apresentada ao sindicato representante 
da categoria econômica, visando à efetivação da Convenção Co-
letiva de Trabalho para o período 2018/2019, data-base 1º de 
junho, para o caso dos trabalhadores gráficos que laboram nas 
empresas jornalísticas componentes da categoria econômica 
do Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas de 
Belo Horizonte; c) Discussão e elaboração da Pauta de Reivindi-
cações a ser apresentada à empresa Sempre Editora Ltda, visan-
do à efetivação do Acordo Coletivo de Trabalho para o período 
2018/2019, data-base 1º de junho, para o caso dos trabalhado-
res gráficos que laboram na referida empresa; d) Votação para 
aprovação das respectivas Pautas; e) Deliberação acerca de 
eventuais dias parados, inclusive sobre o seu pagamento; f) De-
liberação sobre percentual, forma de pagamento e repasse de 
contribuição negocial dos representados para manutenção das 
despesas inerentes à campanha salarial; g) Autorização à Secre-
taria de Administração e Finanças para negociar, assinar acordos 
coletivos, contratos coletivos, convenções coletivas, bem como 
aditivos a estes, assim como ajuizar dissídios coletivos, se for 
o caso, ou quaisquer ações que sejam necessárias à defesa do 
interesse da categoria profissional, inclusive substabelecer tais 
poderes; h) Eleição de membros da categoria profissional para 
compor a Comissão de Negociação; i) Autorização à Secretaria 
de Administração e Finanças para substabelecer, se necessário, 
ou outorgar procuração para a Comissão de Negociação eleita, 
que coordenará a negociação; j) Deliberação sobre a instalação, 
em caráter permanente, das respectivas Assembleias Gerais; k) 
Assuntos Gerais; l) Leitura e aprovação da ata das respectivas 
Assembleias. Belo Horizonte, 18 de abril de 2018. (a.) José Apa-
recido Alves Ferreira – Secretário de Administração e Finanças.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ATENÇÃO:



Nem o mais poderoso patrão pode vencer a força dos 
trabalhadores unidos e organizados em torno de suas rei-
vindicações. Isso porque os patrões estão em número muito 
menor que os trabalhadores. A história mostra que quando 
o trabalhador quer ele consegue tudo: aumento de salário, 
melhoria das condições de trabalho, benefícios como tíque-
tes alimentação e tantas outras coisas que necessitamos e 
merecemos para termos uma vida melhor. 

Nenhum dos direitos conquistados pelos trabalhadores 
foram dados pela bondade dos patrões. Todos, como o 13° 
salário, férias, descanso semanal remunerado, entre ou-
tros, foram conquistados com muita luta e até com a morte 
de diversos companheiros. 

Os patrões, através de suas instituições e seus meios de 
comunicação, divulgam que cada um pode vencer na vida 

individualmente, se esforçando ao máximo e trabalhando 
duro todos os dias, mas isso não é verdade. Os exemplos 
que usam são exceções. A grande maioria dos trabalhado-
res morrem pobres, enquanto seus patrões comem do bom 
e do melhor, têm boas casas, roupas, lazer e boas viagens. 
O esforço individual para conquistar a riqueza é uma ilusão 
para o trabalhador.

O segredo de sua força está justamente em não ser in-
dividualista, não se isolar e buscar a união com os compa-
nheiros de trabalho.

E o STIG-MG é este ponto de apoio e encontro dos tra-
balhadores. É a instituição da sua unidade para lutar por 
direitos que enfraqueça a exploração a que estão submeti-
dos. Para que o sindicato exista é necessário que os traba-
lhadores se associem.

Procure um diretor da entidade na 
sua cidade ou durante as assembleias 
ou então vá até o site do sindicato 
(www.graficosmg.org.br) e preencha a 
ficha de filiação.

Venha construir nossa luta e nossas 
vitórias.

? 

FILIADO AO SINDICATO SÓ TEM VANTAGENS

COMO SE 
SINDICALIZAR

A terceirização está diretamente relacionada à maior 
ocorrência de acidentes fatais no trabalho. Isso ocorre 
porque grandes empresas subcontratam empresas me-
nores, por sua vez menos capacitadas para garantir a pro-
teção de seus funcionários. A terceirização mata, discri-
mina, e desiguala os trabalhadores. 

Segundo dados do Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) os traba-
lhadores terceirizados têm jornadas mais longas, salários 
menores e são mais acometidos por doenças do trabalho 
do que os efetivos que desempenham a mesma função.

É o que confirma a Associação Latino-americana de 
Juízes do Trabalho (ALJT), São 560 mil trabalhadores aci-
dentados terceirizados, contra 140 mil trabalhadores 
contratados diretamente. É uma relação de 8 para 2.

Fique ligado, trabalhador, estão querendo acabar com 
os nossos direitos e explorar nossa força de trabalho ao 
máximo, sem se importar com a nossa saúde e futuro. 

Caminhe junto com o seu sindicato e lute para que 
essas injustiças sejam corrigidas e não assolem outros 
trabalhadores. Só com muita luta e mobilização conse-
guiremos nossa valorização. 

TERCEIRIZAÇÃO - A GRANDE VILÃ DOS 
ACIDENTES E MORTES NO TRABALHO 

GOVERNO OMISSO:

OITO em cada DEZ acidentes de 
trabalho no Brasil acontecem com 

funcionários TERCEIRIZADOS.
FONTE: Dieese (2015)


