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Sitesemg convoca assembleia para o dia 6

> SINDIFISCO NACIONAL

 A seção mineira do Sindicato dos Auditores Fis-
cais da Receita Federal do Brasil reajustou os salários 
em 6%. Demais cláusulas que constavam em Acordo 
Coletivo negociado anteriormente pelo Sitesemg com 
a entidade foram mantidas.

NEGOCIAÇÃO CONCLUÍDA
> SAAEMG

 Em reunião realizada no último dia 11, o Sindi-
cato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado 
de MG informou ao Sitesemg que quitou o adianta-
mento e o salário de junho. A direção da entidade não 
concordou, porém, em oferecer uma compensação aos 
trabalhadores pelo atraso. O Sitesemg fará uma pro-
posta nesse sentido.

SITESEMG VAI INSISTIR EM COMPENSAÇÃO

 O Sitesemg fará uma assembleia em sua sede, 
no próximo dia 6, para que a categoria eleja os delega-
dos mineiros que participarão da Plenária da Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Entidades Sindicais (FI-
TES). Serão escolhidos dois representantes da direção 
e um trabalhador da base. A primeira convocação será 
às 18h30; a segunda, às 18h45. A Plenária será realizada 
em São Cristóvão, na Região Metropolitana de Aracaju, 
Sergipe, nos dias 13 e 14 de setembro. A pauta inclui 
dois itens principais: Prestação de Contas 2018 e Previ-
são Orçamentária 2020.

Categoria elegerá delegados para Plenária da Fites, marcada para setembro

> SINMED/MG

 O Sindicato dos Médicos de MG reajustou os 
salários em 6,22%. Acordo Coletivo negociado com o 
Sitesemg também elevou a R$ 28 diários o Auxílio Ali-
mentação e manteve o direito à folga no aniversário. 
Demais direitos foram preservados.

ACORDO FECHADO> SINDMAR/UBÁ

 Acordo Coletivo negociado com o Sindicato 
dos Marceneiros de Ubá reajustou os salários dos tra-
balhadores em 3,65% – as diferenças serão pagas de 
forma retroativa. Nenhum direito previsto no ACT assi-
nado em 2018 foi extinto.

RETROATIVO FOI PAGO

> SINDEESS/BH

 O Sindicato dos Empregados em Estabeleci-
mentos de Serviços de Saúde de BH e Região concor-
dou em manter no Acordo Coletivo a ultratividade das 
cláusulas que constam do documento e o pagamento 
da multa de 40% do FGTS a aposentados que vierem 
a ser demitidos sem justa causa. Os salários foram re-
ajustados em 4,67% e o abono retorno de férias – cor-
respondente a 1/3 do salário, além do previsto na CLT 
– foi mantido, assim como o pagamento de um prêmio 
por assiduidade e o abono natalino.

DIREITOS MANTIDOS
> SINDUFLA

 O Sindicato dos Técnicos Administrativos em 
Educação das Instituições Federais de Ensino de Lavras 
propôs escalonar o reajuste salarial deste ano. A suges-
tão foi aceita pelos trabalhadores. Negociação também 
preservou direitos previstos em Acordo Coletivo nego-
ciado em 2018.

SALÁRIOS SERÃO REAJUSTADOS

> SITRAEMG

 Após ter se reunido com o Sitesemg no último 
dia 11, a direção do Sindicato dos Trabalhadores do 
Poder Judiciário Federal no Estado de MG finalmente 
apresentou uma contraproposta para o Acordo Coleti-
vo 2019. O conteúdo será informado aos trabalhadores 
em assembleia a ser marcada nos próximos dias.

ASSEMBLEIA SERÁ MARCADA
> JORNALISTAS DE MINAS

 Acordo Coletivo negociado com o Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais de MG reajustou os salá-
rios em 6,07%. Outros direitos anteriormente previstos 
foram mantidos.

REAJUSTE GARANTIDO


