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Campanha Salarial de 2019 a 2021

FINALMENTE FECHAMOS ACORDO
Após super dura negociação, finalmente conseguimos garantir a recuperação da inflação dos
últimos anos e assinamos a Convenção Coletiva de Trabalho para nossa categoria em todo o Estado
de Minas (exceto Região de Ubá), que vigora de 01/07/2021 a 30/06/2022.

Este é o aumento salarial a partir de 1º
julho/2021, para o trabalhador da categoria,
que ganha acima dos pisos.
sobre os salários de 01/07/2020

9,22%

O SINDMAR conseguiu recuperar a inflação passada

Confira os novos Pisos Salariais conquistados pelo Sindicato!
Grupo I

Almoxarife, Afiador de Ferramentas, Carpinteiro, Colchoeiro, Controle de Qualidade, Costureira,
Eletricista de Manutenção, Entalhador, Estofador, Ferreiro, Foleador, Laminador, Lustrador, Maquinista,
Marceneiro, Mecânico de Manutenção, Mestre Tubular, Montador de Móveis em Fabricação, Motorista,
Operador de Empilhadeira, Pintor, Prototipista, Serra-lheiro, Soldador e Torneiro.

Aumentou para
Grupo II

Acabador de Móveis, Cortador de Tecido, Cozinheiro, Escriturário, Expedidor, Moldador de Armação,
Moldureiro, Montador de Móveis Prontos, Prensista, Vidraceiro, Virador e Vigia.

Aumentou para

Grupo III

R$ 1.372,86

Auxiliar/Ajudante de Acabador, Auxiliar/Ajudante de Almoxarife, Auxiliar/Ajudante de Carpinteiro,
Auxiliar/Ajudante de Costureira, Auxiliar/Ajudante de Cozinha, Auxiliar/Ajudante de Escritório,
Auxiliar/Ajudante de Estofador, Auxiliar/Ajudante de Foleador, Auxiliar/Ajudante de Lustrador,
Auxiliar/Ajudante de Maquinista, Auxiliar/Ajudante de Marceneiro, Auxiliar/Ajudante de Montador,
Auxiliar/Ajudante de Pintor, Auxiliar/Ajudante de Prensista, Auxiliar/Ajudante de Produção,
Auxiliar/Ajudante de Serralheiro, Auxiliar/Ajudante de Soldador, Colador, Percinteiro, Porteiro e
Recepcionista/Telefonista

Aumentou para
Grupo IV

R$ 1.926,38

R$ 1.280,80

Carregador, Contínuo, Copeiro (a), Embalador, Encerador, Esqueleteiro, Faxineira, Jardineiro, Lixador Manual,
Montador de, Embalagem, Operador de Máquinas Manuais, Polidor, Raspador, Retocador e Serviços Gerais

Aumentou para

R$ 1.201,42

SINDMAR E OS MARCENEIROS, JUNTOS NA LUTA PELA
VALORIZAÇÃO SALARIAL

Contribuir e participar
para
fortalecer o sindicato
Companheiros (as)
Sua contribuição financeira é fundamental para
a sobrevivência do Sindicato. É com ela que custeamos
as ações, as campanhas, o material de comunicação
com os trabalhadores e etc. Por isso, não deixe de
contribuir!
O Sindicato é o seu instrumento de luta na
defesa dos seus direitos trabalhistas. Sem o Sindicato
não haveria força para garantir, por exemplo, boas
negociações com os patrões, como esta que
concluímos. Os reajustes salariais, não haveriam.
Assim como não teríamos ampliação de direitos que

valorizam a categoria. Nem haveria um sindicato
atuante como o nosso, que permanece firme, apesar
da crise do coronavirus.
Um sindicato forte é aquele que conta com a
participação dos trabalhadores, seja nas
mobilizações da categoria, seja no número de
sindicalizados, seja nas contribuição de
fortalecimento financeiro, seja na interatividade das
redes sociais.
Por isso, vocês devem contribuir com a
manutenção do sindicato! Só assim fortalecemos
nossa luta, mantemos um Departamento Jurídico
competente, mantemos bons convênios médicos e
mantemos nossas condições de lutar para conquistar
mais benefícios!
A contribuição que cada qual faz ao sindicato,
é uma pequena quantia individual que soma em
garantia de um instrumento de luta e transformação
social. Pense nisso!
ALBERTO RAPHAEL BRAGA NETO
Presidente

Contribuir para
fortalecer e crescer!
O Sindicato precisa
de VOCÊ!
AGORA ATENDEMOS MUITO
ALÉM DO DIREITO DOTRABALHO

(31) 3271-161
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Confira algumas das novas conquistas
Pegue uma cópia completa da Convenção, no site do Sindicato: (www.marceneirosmg.org.br).
GARANTIA NO EMPREGO DO PRÉAPOSENTADO

ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE
TRABALHO
O empregado, ao ser admitido na
empresa, terá sua Carteira de Trabalho
anotada no prazo máximo de 48 horas e
os respectivos documentos, devolvidos
em 72 horas.

O empregado que faltar 12 (doze) meses
para se aposentar, quando tiver pelo
menos 8 (oito) anos de serviços
prestados ao mesmo empregador, desde
que dê ciência ao empregador, terá
garantia no emprego, exceto por falta
grave.
FÉRIAS INDIVIDUAIS JUNTO COM
CASAMENTO
Desde que o empregador não
adote o sistema de férias
coletivas, o empregado terá
direito de tirar suas férias junto
com seu casamento, desde que
comunique a empresa, com
antecedência mínima de 90
(noventa)dias.
LIBERAÇÃO DE EMPREGADO PARA
ASSEMBLEIA S DO SINDICATO
As empresas liberarão seus empregados
desde que solicitado,
em dia de
Assembleia do Sindicato, sendo que
estas horas deverão ser compensadas
dentro de 30 dias.
KIT BEBÊ

Em caso de promoção funcional do
empregado poderá haver um período
de experiência na nova função, que
não poderá, todavia, ultrapassar 60
dias, salvo para cargos de supervisão
e chefia, com relação aos quais o
período poderá ser de até 90 dias.

Para a execução de atividades
externas de interesse da empresa,
esta ficará responsável pela despesa
de locomoção, caso não seja
oferecido transporte próprio.
PRAZO PARA PAGAMENTO DAS
VERBAS RESCISÓRIAS
As empresas pagarão as parcelas da
rescisão do contrato de trabalho
dentro do prazo de até 10 dias após a
dispensa do trabalhador.
REGISTRO DA CARTEIRA DE
TRABALHO

HORAS EXTRAS
As horas extras serão remuneradas
com o adicional de 65% (sessenta e
cinco por cento), incidindo o
adicional sobre o salário contratual.

O empregado ao ser admitido na
empresa terá a sua Carteira de
Trabalho registrada no prazo máximo
de 48 horas e os respectivos
documentos devolvidos, quando for o
caso, em 72 horas.

AUXÍLIO FUNERAL
Em caso de falecimento do
empregado haverá um pagamento
da importância equivalente ao valor
do salário do mês do falecimento,
destinando-se à família do falecido.

TOME NOTA

Quando a empregada der à luz,
receberá um Kit Bebê com os seguintes
itens:
Ÿ 1 caixa de lenço umedecido
Ÿ 150 cotonetes
Ÿ 1 álcool absoluto
Ÿ 2 ataduras
Ÿ 2 sabonetes
Ÿ 1 vidro de óleo umectante
Ÿ 120 fraldas descartáveis.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO
A empresa que descumprir quaisquer
das das Cláusulas desta convenção,
pagará ao empregado prejudicado, uma
multa de 5%.
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PROMOÇÕES

DESPESAS DE TRANSPORTE

DESPESAS COM REFEIÇÃO

Ocorrendo prestação de serviços
externos de caráter eventual, as
empresas
reembolsarão ao
empregado as despesas com
refeição, desde que ocorram durante
a prestação do serviço em horário
coincidente com o intervalo para
refeição.

ATENÇÃO:
A Convenção Coletiva agora é para
os trabalhadores de todo o Estado
de Minas Gerais, exceto o pessoal
do Polo Moveleiro de Ubá, que tem outra.
A partir deste ano, a Convenção Coletiva de Belo Horizonte, abrange
todos os municípios de Minas, representados pelo SINDMAR. Menos
na Região de Ubá onde negociamos em separado.
Com isso, os trabalhadores do interior que tinham a data-base em
novembro, passam a ter seus aumentos de salário em 1º julho de cada
ano. UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!

Iara Gomes Abade
Presidente do SINDIMOV,
Sindicato dos Empresários

Alberto Raphael Braga Neto
Presidente do SINDMAR,
Sindicato dos Trabalhadores

A criação dos sindicatos
O capitalismo foi planejado como uma proposta civilizatória para melhorar a vida das pessoas. Até hoje ainda
não trouxe esta melhora e está sob forte questionamento.
Paralelamente ao surgimento do capitalismo, houve a criação dos sindicatos dos
trabalhadores, com o objetivo de defenderem junto aos patrões, a conquista de
melhorias nas condições de vida e de trabalho.
Uma vez criado o sindicato dos trabalhadores, os empresários também criaram o
sindicato dos patrões.

Convenções coletivas

Assinatura da Convenção
Coletiva 2021

As convenções coletivas de trabalho têm em media, vigência de um ano. São
registradas no Ministério do Trabalho e têm valor para toda a categoria, independente
se o trabalhador é sócio do sindicato. Suas cláusulas mais importantes, são aquelas
relacionadas ao aumento de salários e ao Piso Salarial da Categoria, bem como à
jornada e condições de trabalho.

Uma convenção coletiva, não deveria tirar direitos já adquiridos pelos trabalhadores e
deveria somente aumentar estes direitos. No entanto, desde 2019, com a aplicação da chamada reforma
trabalhista, as coisas ficaram piores para os trabalhadores.

O que é reforma trabalhista?
Assim que as forças políticas tiraram a Dilma do governo, o então presidente Michel Temer apoiou os
interesses dos capitalistas gananciosos e aprovou em 13/07/2017, a Lei 13.467, conhecida como a lei da
Reforma Trabalhista, para vigorar a partir de 2019. Esta lei mudou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
para adequar a legislação às novas exigências das empresas e garantir maior
margem de seus lucros. Isso significou perdas de direitos dos trabalhadores, que
estão pagando caro, com sua pobreza, para que os patrões sejam mais ricos.
O que significa que a reforma trabalhista completa 4 anos e ainda não trouxe os
avanços prometidos para toda a nação brasileira. Não gerou mais emprego, não
garantiu um mercado nacional mais forte que o mercado internacional e não
aumentou o lucro dos patrões brasileiros.
Ao contrario disso, aumentou a informalidade e transformou grande número de trabalhadores em MEIs (Micro
Empreendedores Individuais), enquanto outros passaram a trabalhar em aplicativos. Diminuiu as chances de
vitórias de trabalhadores na Justiça do Trabalho e enfraqueceu as negociações dos sindicatos dos
trabalhadores, dando maior força aos sindicatos dos patrões. Como exemplo, nossa convenção coletiva
demorou mais do que o costume, neste ano.

Perspectivas para um novo sindicalismo
O sindicalismo mudou e o SINDMAR hoje em dia não se prende ao
passado. Os tempos atuais não são mais de greves e reivindicações por
melhorias, que foram responsáveis pelas grandes conquistas dos
trabalhadores. Enquanto aguardamos maior engajamento e ânimo da
categoria, para apoiar nossas propostas, estamos dinamizando o
SINDMAR, buscando outras maneiras de trabalhar e pensar o sindicato.
Sem perder de vista nossos objetivos, estamos ampliando nossa atuação, buscando oferecer outros serviços
para a categoria, como o Sindicato Cidadão, mas sempre junto com todos os trabalhadores.
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