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> AEROVIÁRIOS/MG

 Acordo Coletivo negociado pelo Sitesemg com 
o Sindicato dos Aeroviários de MG garantiu reajuste 
salarial de 2,45% (acima da inflação), além de 31 dias 
de tíquete refeição no valor unitário de R$ 27,11, auxí-
lio-alimentação de R$ 389,97 mensais e abono de um 
salário nominal.

NEGOCIAÇÃO GARANTE ÓTIMO ACORDO

 Uma decisão recente da Justiça obrigou o Sin-
dicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem a pagar em 
dobro o saldo de férias a que a trabalhadora Vasti Ro-
drigues da Silva tem direito pelo fato de recebido com 
atraso. Ela, que é diretora do Sitesemg, só recebeu as 
férias depois de ter começado a cumpri-las.
 A entidade recorreu da decisão de primeira 
instância e o valor correspondente foi depositado em 
juízo. A trabalhadora aguarda, portanto, nova decisão 
da Justiça.
 Vale lembrar que esta é a segunda vitória con-
secutiva alcançada por Vasti em ação movida contra o 
sindicato. Em março, também por decisão da Justiça, 
ela foi reintegrada ao trabalho após ter sido alvo de 
demissão injustificada e ilegal.

> ABONO

 Ainda nesta semana, diretores do Sitesemg 
que trabalham no Sindicato dos Metalúrgicos de BH/
Contagem terão um espaço na reunião da Executiva da 
entidade para tratar de um abono reivindicado pelos 
trabalhadores. 

JUSTIÇA MANDA SINDICATO 
PAGAR FÉRIAS EM DOBRO

> SINTAPPI/MG

 No último dia 12, o Sitesemg se reuniu com a 
direção do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
de Assessoramento, Pesquisas, Perícias, Informações e 
Congêneres de MG para dar andamento à negociação 
do Acordo Coletivo 2018. 
 Até o momento, o Sintappi-MG se dispõe a pa-
gar 2% de reajuste e descarta estender o percentual às 
demais cláusulas de natureza econômica.
 Em assembleia realizada logo em seguida, os 
trabalhadores rejeitaram a proposta. Eles não querem 
que o reajuste fique restrito aos salários e reivindicam 
a manutenção da cláusula que garante a ultratividade 
– que o Sintappi-MG, a propósito, pretende retirar do 
futuro acordo.

TRABALHADORES REJEITAM PROPOSTA

>> ASSÉDIO MORAL

 Há poucos dias, uma trabalhadora do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Timóteo e Coronel Fa-
briciano encaminhou à direção da entidade uma 
denúncia de assédio moral praticada por um de 
seus membros. Grávida de oito meses, ela afirma 
ter sido gravemente desrespeitada. 
 Imediatamente após ser informado do fato, 
o Sitesemg entrou em contato com a direção do 
Metasita e solicitou que uma reunião para discutir 
exclusivamente o problema fosse marcada. Até o 
fechamento desta edição, a entidade não havia se 
manifestado a respeito.
 Vale lembrar que esta é a segunda vez em 
que o Sitesemg tenta se reunir com o Metasita para 
tratar de assédio moral.

TRABALHADORA DO METASITA FAZ DENÚNCIA

> SINDIBEL

 Em assembleia no último dia 12, trabalhadores 
do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de BH 
descartaram contraproposta de reajuste salarial apre-
sentada pela entidade. O Sindibel se dispôs a pagar 
1,79%, mas os trabalhadores reivindicam pelo menos 
o índice negociado em 2018 com a Prefeitura de Belo 
Horizonte: 2,43%. Eles também querem que as demais 
cláusulas de natureza econômica sejam reajustadas 
com base no mesmo percentual.

ÍNDICE É DESCARTADO EM ASSEMBLEIA

> O Sitesemg ainda aguarda contrapropostas do Senalba e do Sindicato dos 
Comerciários de BH e Região para dar prosseguimento à negociação do ACT/2018
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