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 O Sitesemg parabeniza os colegas do Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais de Passa Quatro 
pela demonstração de consciência dada recente-
mente. Após negociação de Acordo Coletivo com 
a entidade, eles autorizaram o desconto da Taxa 
de Fortalecimento – contribuição anual, desconta-
da de uma só vez – em favor do Sitesemg.

> SINASEFE/PIRAPORA

 Em negociação com o Sitesemg, o Sindicato 
Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 
Profissional e Tecnológica / Seção Pirapora se compro-
meteu a pagar este ano, além da inflação dos últimos 
12 meses (3,28%), 5% de ganho real. O Auxílio Alimen-
tação será de R$ 580 mensais, extensivo, inclusivo, aos 
períodos de férias, licença maternidade, licença saúde 
ou afastamento por doença ou acidente de trabalho. 
  O Auxílio Saúde cobre todo o Estado, na moda-
lidade co-participativa. A entidade também custeia in-
tegralmente cursos de capacitação profissional em áre-
as relacionadas à sua atividade. Aos dispensados sem 
justa causa, o acordo garante o pagamento de uma 
indenização adicional, que varia conforme o tempo de 
casa.
 O ACT prevê ainda o direito de o trabalhador 
se ausentar por cinco dias no ano para acompanhar 
filho(s), cônjuge e pais com mais de 65 anos ao médico. 
Na data do aniversário, é concedida folga. Aqueles que 
vierem a representar a categoria em entidade sindical 
terão direito à liberação de um dia por mês.

ACT GARANTE GANHO REAL

 Com data-base em 1º de maio, colegas do Sin-
dicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de MG 
ainda não sabem quanto terão de reajuste em 2019. A 
demora da entidade em responder à contraproposta 
apresentada pela comissão que, junto com o Sitesemg, 
negocia em nome de todos, levou-os a paralisar as ati-
vidades na manhã da última sexta-feira 11 – no mesmo 
dia, eles enviaram uma correspondência a toda a dire-
toria para manifestar sua indignação, mas não obtive-
ram resposta. 
 Nesta segunda 14, a paralisação durou o dia 
todo. E deve prosseguir amanhã. Para quarta-feira 16 
está previsto um apitaço em protesto contra o que 
consideram descaso por parte do Sinttel/MG.
 De 2017 para cá, um terço dos trabalhadores 
foi demitido e os que permaneceram absorveram fun-
ções dos antigos colegas.
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> METASITA/CEL FABRICIANO E TIMÓTEO

 Foi finalmente concluída a negociação deste 
ano com o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 
de Timóteo e Coronel Fabriciano. Será pago reajuste 
correspondente à inflação do período e conquistas an-
tes asseguradas serão mantidas. O Acordo Coletivo foi 
aprovado por grande maioria.

IMPASSE CHEGA AO FIM

> SENALBA/MG

 O Sitesemg informa que já enviou ofício ao 
Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Re-
creativas, de Assistência Social, Orientação e Formação 
Profissional no Estado de MG para cobrar a aplicação 
do reajuste de 5,07% conquistado este ano.

SITESEMG COBRA REAJUSTE

> SINDEX/MG

 O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Extração Vegetal, Carvoejamento, Reflorestamen-
to e Similares de MG vai repor a inflação (3,16%) dos 
últimos 12 meses. O Auxílio Alimentação passou a R$ 
20,72 diários e foi mantido o Auxílio Saúde, pelo qual 
os trabalhadores pagam R$ 1.
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Pereira (SITIPAN/MG), que autorizou o desconto


