
TRT-18 homologa Convenção 
Coletiva do Trabalho

Presidente do SIGEGO 
participa de intercâmbio 
promovido pela CNI

SIGEGO E ABTG firmam 
parceria

Após intensas negociações, 
assembleias e reuniões medidas 
pelo Tribunal Regional do Traba-
lho (TRT) da 18ª Região, foi 
homologada a Convenção 
Coletiva do Trabalho entre o 
Sindicato das Indústrias Gráficas 
do Estado de Goiás (SIGEGO) e o 
Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Gráficas do Estado de 
Goiás, com vigência no período 
de 1º de maio de 2021 a 30 de 
maio de 2022 e data-base da 
categoria em 1º de maio.  

No documento, foram fixados os 
pisos salariais, de acordo com a 
função, formação e tempo de 

O presidente do SIGEGO, Marcos 
Antônio, participou, no dia 26 de 
agosto, do Intercâmbio Lideran-
ças Setoriais da Indústria Gráfi-
ca, realizado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), em 
formato on-line. O evento apre-
sentou soluções do Senai para o 
setor gráfico, apresentou o 
Programa Brasil Mais e o Núcleo 
de Acesso ao Crédito. Também 
foram abordados os serviços 
dos sindicatos para as indústrias 
e realizado um bate-papo sobre 
o aperfeiçoamento da gestão.  

O SIGEGO e a Associação Brasi-
leira de Tecnologia Gráfica 
(ABTG) firmaram parceria para 
concessão de descontos nos 
cursos oferecidos pela Associa-
ção, que irão beneficiar filiados 
do SIGEGO e associados da 
ABIGRAF-GO.  

A parceria já começa com um 
curso de peso: o White Belt para 
Melhoria de Processos, que tem 
o objetivo capacitar as pessoas 
para que tenham visão crítica na 
caça dos desperdícios da organi-
zação e é um passo fundamen-
tal rumo à Indústria 4.0. 

O curso, que ocorrerá de 21 a 23 
de setembro, é indicado a 
pessoas de todas as áreas da 
organização.

experiência, que variam de R$ 
1.100,00 09 a R$ 2.637,93 
Também ficaram estabelecidas 
a reposição salarial da ordem de 
8%, a ser paga de forma parce-
lada: 4% sobre o salário base de 
maio/21 e, a partir de novem-
bro/2021, mais 4% suplementar, 
que também deverá ser aplicado 
sobre o salário base de maio de 
2021. Além disso, foram estabe-
lecidos outros benefícios com 
auxílio-alimentação, auxílio-edu-
cação, seguro, entre outros itens 
que podem ser conferidos na 
íntegra na CCT 2021/2022 
disponível no site do SIGEGO.
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https://www.sympla.com.br/white-belt-para-melhoria-de-processos__1324743
http://www.sindicatodaindustria.com.br/sigegogo/


Fieg presta homenagem a Antônio Almeida
A reunião mensal da Diretoria da 
Fieg, realizada no dia 16 de 
agosto, prestou merecida home-
nagem ao ex-presidente do 
SIGEGO e ex-vice-presidente da 
entidade, Antônio de Sousa 
Almeida, falecido em 2020. Em 
nome da diretoria da entidade, 
Emílio Bittar, que sucedeu 
Antônio na vice-presidência, 
conduziu à homenagem à 
família do empresário com 
entrega de uma placa à viúva 
Uilma Rodrigues Almeida, os 
filhos Leandro Rodrigues Almei-
da e Dennia de Sousa Almeida e 
os irmãos e sócios nos negócios 
Raymundo Barros de Almeida e 
Waldecy de Almeida Barros. 

“A Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás presta homena-
gem a um de seus mais impor-
tantes pioneiros, um verdadeiro 
baluarte da indústria goiana, que 
perdemos precocemente, em 
2020”, enfatizou Emílio Bittar. 
Ele relembrou a atuação de 
Antônio Almeida no Sistema 
Indústria de Goiás e sua militân-
cia no Sistema Fieg por mais de 

30 anos e salientou o espírito 
voltado ao voluntariado, à 
cultura e às causas sociais de 
Antônio. 

Ao abrir a reunião, o presidente 
da Fieg, Sandro Mabel, destacou 
a importância da reunião, que, 
em grande parte, seria “destina-
da a justas e merecidas home-
nagens ao nosso saudoso 
vice-presidente Antônio Almeida 
e à posse do nosso amigo Emílio 
Bittar, empresário de sucesso e 
com participação marcante no 
Sistema Fieg.
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Antônio 
Almeida foi um 
dos mais 
importantes 
pioneiros da 
indústria 
gráfica em 
Goiás  



Rede RS aplica pesquisa 
sobre Tecnologias 4.0

Venda de livros cresce 48,5% em 2021

A venda de livros cresceu 48,5% 
no Brasil nos primeiros seis 
meses do ano. O crescimento 
representa um avanço positivo 
em comparação com o mesmo 
período de 2021. Após enfrentar 
um momento difícil em 2020, o 
mercado editorial brasileiro 
fechou o primeiro semestre de 

De 18 a 21 de outubro, São Paulo 
será a capital da principal feira 
de impressão digital do Brasil: a 
FESPA Digital Printing. A feira, 
que teve sua programação 
antecipada em dois anos, será 
realizada no Pavilhão Azul do 
Expo Center Norte, na capital 
paulista, sempre das 13h às 20 
horas. Este será o primeiro 
encontro presencial da indústria 
gráfica e de comunicação visual 
neste momento da retomada. 
Serão 4 dias demonstrando 
tecnologias de ponta em 
impressão digital para que 
empresas e profissionais 
possam acelerar o ritmo dos 
negócios e aproveitar as oportu-
nidades que vêm sendo abertas 

A Indústria 4.0 chegou para ficar. 
Ela reúne um extenso sistema 
de tecnologias avançadas e 
habilitadoras que estão transfor-
mando a automação e troca de 
dados, assim como as formas de 
produção e os modelos de 
negócios, tornando a indústria 
mais inteligente. O uso de 
inteligência artificial, robótica, 
internet das coisas e computa-
ção em nuvem possibilitaram o 
aumento da eficiência na utiliza-
ção de recursos e no progresso 
da fabricação de produtos em 
grande escala.
Para ajudar a pavimentar o 
caminho da indústria gaúcha 
rumo a Indústria 4.0, foi criada a 
Rede RS, que está realizando 
uma pesquisa para identificar e 
conhecer áreas e processos que 
estão utilizando de Tecnologias 
4.0 no Rio Grande no Sul. 

FESPA Digital Printing será 
em outubro

GIRO PELO BRASIL

2021 com 28 milhões de exem-
plares vendidos, acima dos 18,9 
milhões do último ano. Os dados 
divulgados pelo Sindicato Nacio-
nal de Editores de Livros (Snel), 
em parceria com a Nielsen, 
mostram um crescimento tanto 
em volume quanto em fatura-
mento no setor.

em nosso mercado. Mais infor-
mações: www.fespadigitalprin-
ting.com.br 
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Quer receber nosso 
boletim digital em 
primeira mão? 
É só manter o seu cadastro 
atualizado.  Escolha como 
receber e fique bem informado.

Se quiser receber pelo 
WhatsApp, é só cadastrar seu 
número de celular. Se prefere 
por e-mail, registre o seu 
endereço eletrônico. 

INSCREVA-SE
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DO ESTADO DE GOIÁS – SIGEGO
Rua 200, nº 1121 Qd. 67C Lt. 01/05, St Leste Vila Nova Goiânia, GO
Cep: 74645-230, Ed. Pedro Alves.

Fone 62 3223-6515  WhatsApp 62 9 8100-1788

http://www.sindicatodaindustria.com.br/sigegogo/

