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> SINDEC/MG

 Em assembleia no último dia 27, funcionários 
do Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais 
e Recreativas do Estado de MG decidiram reivindicar 
5% de reajuste em 2018. Eles também querem que seja 
incluído no novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
um abono a ser pago tão logo a negociação esteja 
concluída. A pauta já foi encaminhada pelo Sitesemg à 
direção do Sindec/MG. A expectativa é que as partes se 
reúnam nos próximos dias.

TRABALHADORES REIVINDICAM 5%
> SINTAPPI/MG

 Após o Sindicato dos Trabalhadores em Empre-
sas de Assessoramento, Pesquisas, Perícias, Informa-
ções e Congêneres de MG ter se recusado a estender 
o reajuste salarial de 2% às demais cláusulas de natu-
reza econômica previstas no ACT e insistido na retirada 
da cláusula que garante a ultratividade das normas ali 
dispostas, os trabalhadores solicitaram que o Sitesemg 
recorra à Superintendência Regional do Trabalho para 
que a negociação prossiga.

IMPASSE SERÁ LEVADO À SRT

> SINTTEL/MG

 Acordo Coletivo negociado pelo Sitesemg com 
o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Teleco-
municações do Estado de MG garantiu 2% de reajuste 
salarial – 0,24% acima da inflação apurada no perío-
do. O Auxílio Alimentação passou a R$ 23 diários e o 
Auxílio Lanche, R$ 53 mensais. Demais direitos foram 
mantidos.

GANHO REAL É CONQUISTADO

> SINDIFISCO

 Trabalhadores do Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil aprovaram 
pauta que prevê reajuste de 3% em 
todas as cláusulas econômicas. Eles 
também reivindicam melhorias no 
plano de saúde. O documento já foi 
apresentado à direção da entidade, 
que dará uma resposta ao Sitesemg 
ainda esta semana.

VAI COMEÇAR

> SINDIBEL

 Já foi protocolada a con-
traproposta dos trabalhadores do 
Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de BH.

CONTRAPROPOSTA ENTREGUE

> MINEIROS/NOVA LIMA

 Assembleia realizada há 
poucos dias no Sindicato dos Mi-
neiros de Nova Lima aprovou pro-
posta negociada com a entidade. 
Os trabalhadores terão 2,5% de re-
ajuste e o prêmio por assiduidade 
foi mantido, assim como demais 
direitos já garantidos pelo ACT. 
 No último dia 22, dirigen-
tes do Sitesemg foram convida-
dos de uma festa promovida pela 
entidade. “Agradecemos o convite 
e parabenizamos a todos pela or-
ganização do evento”, diz Maurício 
da Silva Gomes, presidente do Site-
semg.

ASSEMBLEIA APROVA PROPOSTA

> BANCÁRIOS/BH

 Trabalhadores do Sindica-
to dos Bancários de BH e Região 
fizeram assembleia na última quin-
ta-feira 2 para avaliar pauta de rei-
vindicações a ser encaminhada este 
ano à entidade. A partir de agora, 
começa a negociação. Fique atento.

PAUTA É VOTADA
> SINTAMIG

 Aprovado Acordo Coletivo 
de Trabalho no Sindicato dos Téc-
nicos Agrícolas de Minas Gerais, 
que garantiu 5% de reajuste. Além 
da conquista de ganho real, direitos 
assegurados anteriormente perma-
necem no ACT.

5% DE REAJUSTE

> SINAPRO/MG

 Trabalhadores do Sindica-
to das Agências de Propaganda de 
MG terão 3% de reajuste este ano. 
Conquistas já asseguradas foram 
preservadas.

REAJUSTE APROVADO

> METASITA

 Após o Sitesemg ter 
tornado pública uma denún-
cia de assédio moral feita por 
uma trabalhadora do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Timóteo 
e Coronel Fabriciano, a dire-
ção da entidade informou que 
fará uma reunião com o dire-
tor apontado como responsá-
vel pela ocorrência. Em ofício 
enviado há poucos dias ao Si-
tesemg, o Metasita também se 
dispôs a tratar do assunto tão 
logo o episódio esteja esclare-
cido.
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