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 O Sitesemg informa que fará uma assem-
bleia geral no dia 30 de novembro, às 9h30, com 
o intuito de apresentar à categoria a previsão or-
çamentária para o próximo ano. A atividade será 
realizada em um sábado para possibilitar que tra-
balhadores que residem no interior também este-
jam presentes. Anote na agenda.

 Os três projetos de reforma elaborados pela 
equipe do ministro da Economia Paulo Guedes, entre-
gues ao Congresso Nacional na última terça-feira (5), 
trarão prejuízos aos que mais dependem dos serviços 
públicos – ou seja, os mais pobres.
 Isso porque o pacote autoriza o governo fe-
deral, estados e municípios a reduzirem em até 25% 
a jornada e os salários dos servidores públicos, exceto 
aos do Poder Judiciário e Ministério Público, policiais e 
integrantes das Forças Armadas.
 Com isso, especialistas avaliam que os go-
vernos buscarão poupar recursos nas áreas da saúde 
e educação, o que significa que o funcionamento de 
hospitais, unidades e postos de saúde terão seu funcio-
namento comprometido, assim como escolas públicas.
 O governo também quer que seja aprovada 
uma proposta que nega o direito à estabilidade aos 

GOVERNO AVANÇA SOBRE SAÚDE E EDUCAÇÃO E PREJUDICA MAIS POBRES
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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

> METASITA/TIMÓTEO E FABRICIANO

 Em visita a Timóteo na última sexta-feira (1º), 
dirigentes do Sitesemg marcaram para o dia 8 de de-
zembro uma assembleia para que os trabalhadores do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Timóteo e Cel. Fabri-
ciano avaliem a última proposta de acordo negociada 
com a entidade. O Sitesemg aproveitou a visita para 
sugerir aos colegas que autorizem o desconto da Taxa 
de Fortalecimento 2019 como forma de reforçar a luta 
da categoria no Estado.

ASSEMBLEIA DIA 8

> SINTTEL/MG

 Após terem feito paralisações em protesto 
contra a tentativa do Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas de Telecomunicações do Estado de MG de 
retirar direitos, trabalhadores da entidade obtiveram 
uma vitória nos últimos dias: o Sinttel/MG recompôs os 
salários e todos os direitos anteriormente previstos em 
Acordo Coletivo de Trabalho foram mantidos.

MOBILIZAÇÃO LEVA A ACORDO

servidores públicos filiados a partidos políticos.

MENOS DINHEIRO CIRCULANDO

 O pacote proíbe que o salário mínimo seja 
reajustado acima da inflação por dois anos quando 
União, estados ou municípios estiverem em situação de 
“emergência fiscal”. A medida reduz o dinheiro em cir-
culação, e vai afetar o consumo e o emprego, uma vez 
que os brasileiros terão menos recursos para custear 
suas despesas.
 Além disso, o governo já prepara uma propos-
ta de desoneração da folha de pagamento que reduz 
de 8% para 2% o percentual do FGTS a ser depositado 
para os mais jovens e os maiores de 55 anos. A multa 
rescisória em caso de demissão sem justa causa tam-
bém cai de 40% para 20%.

FGTS

PRAZO PARA RECLAMAÇÃO RELATIVA
AOS ÚLTIMOS 30 ANOS TERMINA 
NA PRÓXIMA SEMANA

 Termina no dia 14 de dezembro o prazo para 
que trabalhadores reclamem na Justiça depósitos ou 
pagamentos do FGTS não efetuados nos últimos 30 
anos. Após essa data, só serão considerados os últimos 
cinco anos – com um detalhe a mais: se transcorrerem 
mais de dois anos da irregularidade, o trabalhador per-
derá o direito de exigir o ressarcimento.

A T E N Ç Ã O

A ALTERAÇÃO NA REGRA É MAIS UM MOTIVO 
PARA QUE VOCÊ VERIFIQUE PERIODICAMENTE 

SE O FGTS ESTÁ SENDO REGULARMENTE 
DEPOSITADO; SE NÃO ESTIVER, 
ENTRE EM CONTATO CONOSCO


