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Edição 002 / 22 de abril de 2020.
- MODELO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO E/OU SUSPENSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - STIG-SP Objetivando facilitar e agilizar a negociação e a celebração de Acordos Coletivos de trabalho para implantação da
redução proporcional de jornada e salário e/ou suspensão temporária de contratos de trabalho, nos termos da MP
936/2020, pelas empresas localizadas nos municípios de São Paulo e Ferraz de Vasconcelos, o SINDICATO DAS
INDÚSTRIAS GRÁFICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDIGRAF e o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS GRÁFICAS, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS DE SÃO PAULO E REGIÃO – STIG-SP,
estabeleceram um modelo padrão de instrumento (clique aqui).
Assim, as indústrias gráficas localizadas nos municípios de São Paulo e Ferraz de Vasconcelos que tiverem interesse
na celebração do citado Acordo Coletivo de trabalho deverão preenchê-lo com seus dados e enviá-lo para o endereço
eletrônico deptojuridico@stig.org.br, ou contatar o STIG-SP conforme abaixo:
Depto. Jurídico (Sr. Adriano, tel.: (11) 97504-6372 / Sr. Evair, tel.:(11) 95317-3344) - Diretoria (Sr. Sebastião Santana,
tel.:(11) 95252-1636).
Cumpre destacar que a empresa deverá informar a adoção das medidas previstas no Acordo Coletivo ao
Ministério
da
Economia
acessando
o
Sistema
Empregador
Web
(clique
aqui:
https://servicos.mte.gov.br/bem/#empregador ), bem como aos sindicatos profissional e patronal, no prazo de até 10
(dez) dias corridos contados da data da redução da jornada de trabalho e de salário e/ou da suspensão do contrato de
trabalho do empregado.
Para tanto, a fim de também auxiliar a empresa no gerenciamento interno e na execução desta formalização junto aos
sindicatos, para obter a planilha referencial à ser preenchida com os dados e as medidas adotadas para cada um
dos empregados (clique aqui). .
O Departamento Jurídico do SINDIGRAF-SP permanece à disposição para os esclarecimentos necessários através do
endereço dejur@abigraf.org.br.
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
Empresário Gráfico,
O boletim SINDIGRAF-SP INFORMA tem por objetivo levar ao conhecimento das indústrias gráficas informações sobre
as negociações coletivas de trabalho e temas correlatos.

Para garantir que você sempre receba as nossas mensagens, adicione o endereço do remetente em sua lista
de contatos.
Nossa empresa respeita a sua privacidade.
Não desejo receber futuras mensagens
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