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> FECOMÉRCIO/MG

 Negociação realizada pelo Sitesemg com a Fe-
deração do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de MG garantiu a reposição da inflação acu-
mulada nos últimos 12 meses. As demais cláusulas 
que compunham o Acordo Coletivo de Trabalho foram 
mantidas.

ACORDO REPÕE INFLAÇÃO

NESTA SEXTA-FEIRA, 6 DE JULHO, EM RAZÃO
DO JOGO BRASIL x BÉLGICA, O SITESEMG
FUNCIONARÁ DE 9H ÀS 12H. 

 A luta das entidades sindicais brasileiras pelo 
direito de se manterem em funcionamento ganhou um 
novo capítulo na última sexta-feira 29, quando, por seis 
votos a três, o plenário do Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu que a contribuição sindical (um dia de 
trabalho no ano) só pode ser descontada mediante au-
torização expressa (e individual) do trabalhador. O STF 
analisou em conjunto 19 ações judiciais que questiona-
vam a mudança na regra e pediam que a contribuição 
se mantivesse obrigatória – como era até a reforma tra-
balhista, que entrou em vigor em novembro.
 “O Supremo atendeu ao interesse dos patrões 
e tomou uma decisão que ameaça a sobrevivência das 
entidades sindicais. É mais um golpe contra o trabalha-
dor brasileiro”, afirma o presidente do Sitesemg, Mau-
rício da Silva Gomes. 
 Os três ministros favoráveis à manutenção da 
contribuição compulsória argumentaram que a mu-
dança só poderia ser feita por meio de uma alteração 
na Constituição – que prevê a obrigatoriedade. Não foi 
suficiente.

E AGORA?

 A decisão do STF leva a várias perguntas: que 
futuro os trabalhadores brasileiros esperam para seus 
sindicatos? As condições de trabalho permanecerão as 
mesmas se os sindicatos deixarem de existir? Quem as-
sumirá a tarefa de negociar salários e direitos – o tra-
balhador, individualmente? Não é pouca coisa que está 
em jogo.

STF AGE COMO PATRÃO E PÕE EM RISCO ENTIDADES SINDICAIS

> JORNALISTAS/MG

 Até a conclusão desta edi-
ção, o Sitesemg aguardava uma 
resposta do Sindicato dos Jorna-
listas de MG a uma proposta de 
acordo encaminhada à entidade. A 
expectativa é que a negociação co-
mece nos próximos dias.

RESPOSTA É AGUARDADA
> SINTTEL/MG

 O Sitesemg ainda aguar-
da o agendamento da primeira 
reunião de negociação do Acordo 
Coletivo 2018 com o Sindicato dos 
Trabalhadores em Telecomunica-
ções de MG. Uma contraproposta 
da entidade também é esperada.

CONTRAPROPOSTA É ESPERADA
> MINEIROS/NOVA LIMA

 Nesta quinta-feira 5, o Si-
tesemg realiza assembleia com os 
trabalhadores do Sindicato dos Mi-
neiros de Nova Lima e Região para 
referendar a pauta de reivindica-
ções deste ano. No mesmo dia, as 
partes se reúnem pela primeira vez.

ASSEMBLEIA NESTA QUINTA

> SINDIBEL

 Está marcada para esta quinta-feira 5, às 14h, 
a primeira rodada de negociação do Acordo Coletivo 
2018 com o Sindicato dos Servidores Públicos Munici-
pais de BH. Fique atento.

PRIMEIRA RODADA

> ASSEMBLEIA APROVA CONTAS
Balanço financeiro e patrimonial de 2017 foi aprovado 
pela categoria em assembleia no último dia 29.


