
SIND. DOS TRAB. EM ENTIDADES SINDICAIS DO ESTADO DE MG > FILIADO A FITES

SITESEMG
informa

Nº 191>> 14 DE JANEIRO DE 2019

 Trabalhadores do Sindicato dos Bancários do RJ 
(SEEB/RJ) entraram em greve na última segunda-feira 7 
em protesto contra demissão em massa na entidade. 
Em boletim publicado na quinta-feira 10, a comissão 
que negocia em nome dos sindicatários informou que 
entre os demitidos há pessoas com câncer e depressão 
aguda. 
 Após a decretação da greve, a direção do SEEB/
RJ decidiu suspender as dispensas. Além das 17 comu-
nicadas no dia 4, a direção do SEEB/RJ quer demitir ou-
tros nove sindicatários, sob a alegação de que atraves-
sa uma crise financeira.
 A comissão e o Sindicato dos Trabalhadores 
em Entidades Sindicais do RJ (Sintesi) afirmam, con-
tudo, que ex-dirigentes sindicais contratados tiveram 
seus postos de trabalho preservados. Também acusam 
o SEEB/RJ de manter contratos “inexplicáveis” com em-
presas terceirizadas, que geram gastos expressivos.

Sindicatários entram em greve no RJ contra demissões
 Para a comissão, há recursos suficientes para 
manter os 26 sindicatários, uma vez que o SEEB/RJ re-
cebeu a taxa negocial prevista na Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) assinada com a Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban) no ano passado, além da primei-
ra parcela sobre o pagamento da Participação nos Lu-
cros ou Resultados (PLR) – a segunda será quitada em 
fevereiro e março.
 As demissões também vão de encontro ao Pla-
no de Garantia de Emprego (PGE), direito conquista-
do pelos trabalhadores em 1991, que inclui uma série 
de normas para regular dispensas, entre as quais não 
consta dificuldade financeira.
 Logo no primeiro dia de greve, a Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Entidades Sindicais 
(Fites) – à qual o Sitesemg é filiado – divulgou nota 
de repúdio às demissões, em que defendeu “diálogo e 
transparência” no trato da questão.
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A afirmação feita por Jair Bolsonaro de que é preciso 
aproximar os atuais contratados com carteira assinada 
da informalidade é preocupante. Antes disso, o gover-
no já anunciara o fim do Ministério do Trabalho, medi-
da que custará caro ao trabalhador.
Outra meta do atual governo enfraquecer a Justiça do 
Trabalho – já desprestigiada após a reforma trabalhista 
– e, na pior das hipóteses, extingui-la.
São razões suficientes para que os trabalhadores for-
taleçam suas entidades de classe. Só o movimento 
sindical fortalecido terá condições de fazer frente ao 
desmonte da proteção ao trabalho.
O mesmo vale para os trabalhadores em entidades 
sindicais. O enfraquecimento dos sindicatos impacta 
diretamente o emprego e os direitos dos sindicatários, 
conforme vimos nos últimos meses. 
É hora, portanto, de todos nos juntarmos à luta con-
tra a precarização do trabalho no Brasil. Enquanto há 
tempo para isso.

SINDICATÁRIO, REAJA ENQUANTO HÁ TEMPO
> SINCOR/MG

 O Sitesemg já encaminhou ao Sindicato dos 
Corretores de Seguros de MG pauta de reivindicações 
aprovada pelos trabalhadores em assembleia realizada 
no último dia 8. A data base é 1º de janeiro.

PROPOSTA JÁ FOI ENCAMINHADA

> SITRAEMG

 Em assembleia no dia 20 de dezembro, foi 
aprovada pauta de reivindicações que será encaminha-
da nos próximos dias ao Sindicato dos Trabalhadores 
do Poder Judiciário Federal no Estado de MG. A data 
base é 1º de janeiro.

PAUTA SERÁ ENTREGUE NOS PRÓXIMOS DIAS

g PERDA O Sitesemg lamenta a perda de seu dirigen-
te Adriano Reis Costa, ocorrida no dia 21 de dezembro. 
Adriano trabalhava no Sindicato Intermunicipal das In-
dústrias da Construção Civil da Região dos Lagos Sul 
Mineiros/Varginha. Fará falta.


