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ANO LXXXII
Nº 12
DEZEMBRO 2020

ATENÇÃO MARCENEIROS de Guidoval, Piraúba,
Rodeiro, Rio Pomba, Tocantins e Visconde do Rio Branco

SAIU UM REAJUSTE SALARIAL DE 5% JÁ EM DEZEMBRO
Considerando a inflação do período (novembro/2019 a
outubro/2020) tivemos um aumento real. Agora é contar com a
nova inflação de novembro e dezembro deste ano para a
negociação de 2021.

10%

O ABONO POR NÃO FALTAR AO TRABALHO PASSOU PARA
DO SALÁRIO
MÍNIMO. COM SEU REAJUSTE EM JANEIRO, SEU VALOR SERÁ R$ 108,80 TODO MÊS!

Confira os novos Pisos Salariais conquistados pelo SINDMAR
A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020
Grupo I: R$

1.737,68

Afiador de Ferramentas, Carpinteiro,
Colchoeiro, Controlador de
Qualidade, Cortador de Tecido,
Eletricista de Manutenção,
Entalhador, Estofador, Ferreiro,
Folheador, Laminador de Espuma,
Lustrador, Maquinista, Marceneiro,
Mecânico de Manutenção, Mestre
Tubular, Moldureiro, Montador de
Móveis em Fabricação, Operador de
Empilhadeira, Pintor, Prensista,
Prototipista, Serralheiro, Soldador e
Torneiro.

Grupo II: R$

1.375,65

Acabador de Móveis, Almoxarife,
Costureiro, Cozinheiro,
Escriturário, Expedidor, Porteiro,
Recepcionista, Telefonista e
Vigia.

Grupo III: R$

1.317,74

Ajudante de Almoxarife, Ajudante de
Acabador, Ajudante de Carpinteiro,
Ajudante de Costureiro, Ajudante de
Cozinha, Ajudante de Escriturário,
Ajudante de Estofador, Ajudante de
Folheador, Ajudante de Maquinista,
Ajudante de Marceneiro, Ajudante
de Montador, Ajudante de Pintor,
Ajudante de Prensista, Ajudante de
Produção, Ajudante de Serralheiro,
Ajudante de Prototipista, Ajudante
de Soldador, Faxineiro, Jardineiro e
Serviços Gerais.

Os ajudantes sem experiência em indústrias de móveis, entrarão no Grupo III após o 4º mês.

NÃO LUTE SOZINHO!
ASSOCIE-SE AO SINDICATO E FORTALEÇA
A LUTA DE TODA A CATEGORIA

A negociação coletiva
e os trabalhadores
Nunca é tarde lembrar que o tempo vai passando e
cabe a nós trabalhadores, melhorarmos nossas condições de
trabalho, fortalecendo o Direito do Trabalho. Esse Direito foi
conquistado pelos trabalhadores e cabe somente a nós
impedir o seu fim.
Nosso sindicato continua firmemente trabalhando
para melhorar nossos dias. O SINDMAR não é apenas a
diretoria e sim o conjunto composto pela diretoria, pelos
empregados do sindicato e por toda a categoria, que é quem
direciona nossas ações.
Uma das responsabilidades do sindicato é garantir
que todo ano a categoria tenha um reajuste salarial adequado
diante da inflação que passou. Mais uma vez o SINDMAR
conclui uma Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), com
reajuste salarial superior à inflação. A Inflação do ano
passado (01/11/2019 a 31/10/2020) foi de 4,77% e nossos

salários foram reajustados em 5%. Pode parecer pouco,
mas diante das negocições de muitos sindicatos, isso é
muito bom, apesar de que poderia ser melhor.
A categoria confiou na diretoria do sindicato e
aprovou o fim das negociações. A diretoria não se
descuidou, um minuto sequer, de se empenhar em exigir
maior respeito dos empresários, para quem realmente
constrói este país: os trabalhadores. O resultado foi
positivo, mas seria muito melhor, com uma participação
mais aguerrida da parte de todos nós e com uma conjuntura
social mais favorável para os trabalhadores.
A lei nos garante que os patrões se esforcem para
chegar a um entendimento com os trabalhadores, mas não
podemos nos esquecer de que a lei é feita pelo povo e não
pela simples boa vontade. Não custa repetir, que o Direito
do Trabalho foi feito pelos trabalhadores e apenas os
trabalhadores conseguirão melhorar o Direito do Trabalho.
Agora que concluímos a CCT de 2020 já estamos
em tempo de prepararmos a CCT de 2021, esperando que
desta vez ela saia com uma valorização do nosso trabalho e
que nos deixem orgulhosos da nossa profissão.
Para isso, Companheiro(a), sua participação é
muito importante, continue com o Sindicato, pois sem ele
não somos nada!
ALBERTO RAPHAEL BRAGA NETO
Presidente

Com o sindicato, o trabalhador negocia seu salário, seu trabalho e seu futuro.
O SINDMAR fechou a Convenção Coletiva de Trabalho com vigência de 1º de novembro de 2020 a
31 de outubro de 2021, com direitos para os marceneiros de Guidoval, Piraúba, Rio Pomba,
Rodeiro, Tocantins e Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata. Veja um resumo da convenção e
pegue uma completa no sindicato.
CESTA BÁSICA :
As empresas concederão uma cesta
básica no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do Salário Mínimo, a
título de participação nos resultados .

REAJUSTE SALARIAL
Os salários da categoria serão reajustados
em 1º de dezembro de 2020 em 5% .
PISO DA CATEGORIA
Nenhum trabalhador da categoria
receberá salários inferiores ao seguintes:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE:
O adicional de insalubridade incidirá
sobre o menor piso salarial, ou seja, o do
Grupo III.

Grupo I - R$ 1.737,68 ;
Grupo II - R$ 1.375,65 ;
Grupo III - R$ 1.317,74 .

HORAS EXTRAS
O serviço extraordinário, será remunerado em 70%
de acréscimo sobre as horas normais.

COMPANHEIRO

em Belo Horizonte

NÃO LUTE SOZINHO!
ASSOCIE-SE AO SINDICATO
E FORTALEÇA A LUTA DE
TODA A CATEGORIA

(31) 3271-1611
em Rodeiro

(32) 3577-1081
em São Geraldo

(32) 3556-1075
em Visconde do Rio Branco

(32) 3551-7477
participe do noso
grupo ou envie-nos
um zap

(31) 98466-5714

www.marceneirosmg.org.br
sind.marceneiros@terra.com.br ou sindmar@terra.com.br

FIM DO BANCO DE HORAS
só continuará
haverá Banco de Horas
quando:

por motivos de força
maior, a empresa não
puder funcionar e obter
aprovação do sindicato
para dar folga aos
empregados e compensar
a posterior, as
HORAS JÁ FOLGADAS.

Só poderão fazer isso, as
empresas que estiverem em
dia com suas obrigações para
com o sindicato e os
trabalhadores.

Não haverá
Banco de Horas e sim
COMPENSAÇÃO DE
HORAS PARADAS!
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CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL:
Na CTPS serão registradas as funções dos
empregados
INÍCIO DAS FÉRIAS:
Os inícios das férias individuais e coletivas
dos trabalhadores, não poderão coincidir com
o domingo, feriado ou dia compensados,
serão comunicados por escrito aos
empregados com antecedência mínima de 30
(trinta) dias antes do gozo e pagas até 48
(quarenta e oito) horas antes do início das
mesmas.
CIPAS
As empresas, comunicarão o SINDMAR, por
escrito, com quinze dias de antecedência, a
realização da eleição da CIPA.
UNIFORMES
Quando exigido o uso de uniformes, as
empresas os fornecerão gratuitamente.
GARANTIA DE EMPREGO OU
SALÁRIO AO ACIDENTADO
Fica assegurada aos empregados, a garantia
de emprego ou salário pelo período de 12
(doze) meses, quando afastados pela
Previdência Social, por doença ou acidente.
GARANTIA DE EMPREGO À
EMPREGADA GESTANTE
As empresas darão garantia de emprego ou
salário à empregada gestante, pelo período de
90 (noventa) dias, após a data da licença
previdenciária ou maternidade.
GARANTIA AO PRÉ-APOSENTADO
Os empregados que contarem com mais de 2
(dois) anos contínuos de serviços prestados à
mesma empresa e estiverem faltando até 12
meses para se aposentar, não poderão ser
dispensados.
ABONO DE APOSENTADORIA
Fica assegurado um salário base do
trabalhador com 10 anos no mesmo emprego,
a ser pago pela empresa quando o mesmo dela
se desligar, por motivo de aposentadoria.
ATESTADO MÉDICO
As empresas sem serviços próprios ou
conveniados, aceitarão os atestados médicos
ou odontológicos dos profissionais do SUS ou
médicos do SINDMAR.

ABONOS DE FALTAS
As empresas abonarão sem prejuízo no
salário as seguintes faltas ao serviço:
a) - Três dias úteis em caso de casamento.
b) - Dois dias consecutivos em caso de
falecimento de descendente, ascendente,
irmão ou cônjuge.
c) - Um dia, no dia da internação
hospitalar do cônjuge ou filho, quando a
mesma ocorrer em hospital do município
e dois dias em caso de internação fora do
município.
d) - Um dia para mãe no caso de
necessidade de consulta médica do
filho menor de 14 anos ou inválidos de
qualquer idade.
e) - No horário de provas do empregado
estudante matriculado em curso regular
QUADROS DE AVISOS
As empresas terão uma caixa receptora
de documentos e jornais do SINDMAR e
espaço nos quadros de avisos para
fixação de seus boletins, jornais e
informativos.
ASSISTÊNCIA SINDICAL NAS
RESCISÕES CONTRATUAIS
Nas rescisões contratuais da categoria
profissional a partir de 01 (um) ano de
serviço na mesma empresa, as
homologações (acerto de contas) serão
realizadas na sede do SINDMAR, assim
como as rescisões do trabalhador com
menos de 01 (um) ano de serviço, desde
que ele manifeste seu interesse.
CARTA DE REFERÊNCIA
Se o empregado solicitar, por escrito, a
empresa lhe fornecerá carta de referência.
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
As empresas descontarão mensalmente
dos salários dos empregados, a quantia de
1,5%, (um e meio, por cento) DO
S A LÁ RIO M ÍN IM O , a título de
contribuição assistencial .
Para recusar o desconto, leve uma
Carta de Oposição, escrita à mão, em
qualquer sede do sindicato, do dia 01 ao
dia 15/12/2020, das 08:00 às 18:00, sendo
que no dia 12/12/2020, haverá plantão
das 08:00 às 10:00 horas.

ATENÇÃO COMPANHEIROS(AS)
Muitos patrões incentivam
seus empregados a fazerem carta
de oposição. Estes empresários
fingem de bonzinhos e não
querem um SINDMAR forte e em
condições e alertar os trabalhadores contra a exploração no
trabalho.
Os patrões mantêm seu
sindicato com ajuda do governo
que estrutura o sistema “S”
(Senai, Senac, Senat, Sesc,
Sebrae e etc) que são acoplados
à FIEMG, além da Contribuição
Sindical Patronal e da Contribuição Assistencial Patronal,
inserida em toda Convenção
Coletiva (veja a Cláusula 30ª
desta CCT).
Os recursos financeiros do
SINDMAR são insuficientes para
o seu custeio, por isso incluímos
em toda Convenção Coletiva a
Contribuição Negocial.
Esta contribuição fortalece
o SINDMAR, na luta contra os
maus patrões.
Ela deve ser aplicada a
todos (associados ou não), pois a
Convenção dá aumento salarial e
benefícios para todos e não
apenas para os associados. Não
seria bom dividir os trabalhadores
em quem tem aumento do
sindicato e quem não tem.
Ao fortalecer o seu sindicato,
você está fortalecendo a você
mesmo!

Não faça carta de
oposição ao

seu sindicato!

Contribuir para
fortalecer e crescer!

Com apenas 1,5% do Salário Mínimo, (R$16,31)
você garante novas conquistas o tempo todo!
O Sindicato é VOCÊ!
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O Sindicato manteve esta
importante conquista
CESTA BÁSICA
5% (cinco por cento) do Salário Mínimo,
a título de cesta básica, para quem não faltar
nem chegar atrasado ao trabalho.
Não serão consideradas, as faltas por
motivo de acidente do trabalho e até dois
(02) dias consecutivos nos casos de
falecimento do cônjuge, filho, pai, mãe e
irmão.

O Adicional por Insalubridade
é devido a todos os trabalhadores que trabalham em
áreas com muito barulho, muito pó, cheiro forte de
agentes químicos (colas, tintas, solventes e etc), pouca
luminosidade e em ambiente com frequente compressão

e descompressão. Qual marceneiro não trabalha em área
assim?
Por isso temos que pressionar as empresas e
recusar suas falácias de que alguns estão em áreas
insalubres e outros não.
Para tirar dúvidas sobre insalubridade ou outro
assunto, marque uma hora com o Dr. Daguilar ou a Dra.
Karine, com Cristina, Gugu ou Aline em nossas sedes em
Rodeiro (32) 3577-1081, São Geraldo, (32) 3556-1075 ou
Visconde do Rio Branco (32) 3551-7477, OU AINDA
PELO CELULAR ZAP (31) 98466-5714.

Jurídico informa:
AGORA ATENDEMOS EM CAUSAS:
Trabalhista, Trânsito, Família, Consumo
Cível, Criminal, Inventário, Usucapião e etc.

Agende seu horário:

Rodeiro: (32) 3577-1081
São Geraldo: (32) 3556-1075

Visconde do Rio Branco: (32) 3551-7477

WatsApp:(31) 98466-5714

Para saber o valor da sua diferença, passe no sindicato e faça suas contas!
SINDICATO CIDADÃO

A luta não é só nas fábricas.
Está presente no dia a dia do trabalhador!
Diante da epidemia do coronavirus, que impossibilita a normalidade das
aulas presenciais, o SINDMAR não vê a necessidade de distribuir o Kit
Escolar em 2021. O importante é termos saúde. Dias melhores virão!
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