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ACOMPANHAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES

MAIO 2021 - 2ª EDIÇÃO

O Senalba-MG está em processo de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2021, e a sua
participação nesse processo é indispensável. Já estamos na segunda rodada de negociações e
fizemos um resumo de tudo que aconteceu para que você se mantenha informado, leia e
divulgue esse boletim entre seus colegas.

NOVIDADES PPR

Após a segunda rodada de negociações, a direção da FIEMG ficou de avaliar uma forma de
aplicação da PPR para os contratos suspensos, que foram comparados à mesma situação de
trabalhadoras em licença maternidade, ou afastados por doenças o que a direção do sindicado
contestou por se tratar de situações diferentes,mas entendemos que a PPR deve ser
concedida também, aos casos levantados pela FIEMG.
Também esclareceram que realizarão treinamentos com gestores a fim de evitar que haja
distorções nas avaliações por mérito.
A pedido da direção do Sindicato na reunião anterior a direção da FIEMG apresentou na
segunda reunião, os resultados financeiros referentes às metas do ano passado e o resultado
financeiro foi superado em torno de 16,39% (R$ 37.687.671,00 - trinta e sete milhões,
seiscentos e oitenta e sete mil e seiscentos e setenta e um reais).

Acordo Coletivo

A direção do sindicato corroborou com a proposta apresentada pela direção da FIEMG de
manutenção das cláusulas do ACT anterior e concordou com a inclusão do ponto por exceção.
Quanto ao reajuste a direção do SENALBA deixou claro que os trabalhadores que não abrem
mão da recomposição salarial, enfatizamos que a proposta não apresenta nenhum ganho real,
somente a recomposição do poder de compra do trabalhador e menos que isso fica inviável.
Ressaltamos que levamos para a mesa de negociação as propostas votadas pelos trabalhadores
em assembleia, mas elas não foram atendidas pela direção da FIEMG.

Abaixo um demonstrativo de que o cenário econômico atual do país não impediu o
crescimento das Entidades. Por que não valorizar o maior patrimônio que uma
empresa tem – o TRABALHADOR.

FONTE: DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DE CONSULTA AOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E A PRESTAÇÃO DE CONTAS TCU REALIZADAS PELAS ENTIDADES SESI E SENAI. DISPONÍVEL EM:

<HTTP://WWW.FIEMG.COM.BR/TRANSPARENCIASENAI/CONTABEIS> <HTTP://WWW.FIEMG.COM.BR/TRANSPARENCIASESI/CONTABEIS>. ACESSO EM 18 DE MAIO DE 2021

Já existe uma próxima reunião agendada para dia 02 de junho e assim que surgirem
novas atualizações nesse processo, publicaremos. Fiquem atentos aos canais de
comunicação do sindicato.
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