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Assembleia Gerdau Açominas, 
dias 29 e 30 de abril/2021
Se correr o bicho pega 2

 Companheiros(as), obedecendo à determinação do Dr. Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, 
Desembargador 1º Vice-Presidente do TRT da 3ª Região (MG), estamos trazendo para vocês a proposta, 
também definida pelo mesmo Desembargador, para que a Gerdau analisasse e manifestasse sua 
concordância. A concordância da empresa foi manifestada no processo, mas, está longe de ser a melhor, 
pois, nessas mesmas negociações, tivemos propostas melhores que foram reprovadas por vocês.
 Tivemos a manutenção de todas as conquistas, até que o dissídio seja julgado, como conseguimos nas 
negociações até agora, e, durante a pandemia, preservar o emprego, em especial, para aquelas pessoas que 
fazem parte do grupo de risco.
 Neste exato momento, vocês é que estão entrando nas negociações, vocês que decidem sobre a proposta 
da empresa.



A Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
Inclui o Brasil na lista de países acusados de violar convenções 

internacionais do trabalho.

 O fator decisivo para essa vergonhosa inserção foi a violação das premissas que tratam da negociação 
coletiva, disposta na Convenção de número 98. Uma questão de embate desde a Reforma Trabalhista adotada no 
governo Michel Temer e rechaçada pelos Sindicatos que apontam o esvaziamento dos direitos sociais.

 Para os Sindicatos e centrais sindicais a inclusão não é uma surpresa. “O ingresso do Brasil na lista era 
esperado. Desde 2017, o país, infelizmente, está figurando na lista da OIT por violação a norma convencional. 
Figurou duas vezes, em 2018 e 2019. Desde que a chamada Reforma Trabalhista ainda era um projeto, havia o alerta 
de que permitir negociar coletivamente abaixo do mínimo legal; prever negociações individuais; e estimular a 
dessindicalização com contratos precários (com o chamado “autônomo exclusivo” da reforma) estaria na 
contramão da tentativa mundial de fortalecimento do diálogo social. O governo brasileiro, desde então, foi 
cientificado para reverter esse quadro e nada fez. Ao contrário, com a pandemia, assistimos um verdadeiro 
lockdown sindical, tanto que as MPs editadas no período afastaram os entes coletivos, que foram vistos como um 
problema, e não como parte da construção de soluções negociadas.

 No STF, decisões recentes convergem para o lockdown dos sindicatos e da negociação coletiva e para o 
estímulo a ser devedor na Justiça do Trabalho. Essa é uma combinação muito difícil para tempos como os atuais.

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) vai julgar, no dia 13 de maio, uma 
ação que pode alterar a correção do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço ( FGTS )

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) vai julgar, no próximo dia 13 de maio, uma ação que pode 
alterar a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ) que, atualmente, não corrige o valor 
do Fundo pela inflação . 

A mudança pode beneficiar quem teve saldo em algum momento desde janeiro de 1999 — mesmo 
que o valor já tenha sido sacado.

Atualmente, o FGTS é corrigido pela Taxa Referencial (TR), que está zerada desde setembro de 
2017, mais juros de 3% ao ano. Assim, a correção não consegue cobrir a inflação, que bateu 6,10% no 
acumulado dos últimos 12 meses segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ( IPCA ). 
Ou seja - o dinheiro do FGTS encolhe conforme o passar dos meses.

Como o Supremo pode determinar a correção monetária retroativa somente para quem já entrou 
com processo na Justiça contra o fundo.

Há cerca de 200 mil processos (representando aproximadamente duas milhões de pessoas) parados 
em tribunais do país, aguardando o julgamento do STF para ter um desfecho.

Nosso sindicato já tem processo solicitando esta correção em favor de nossos associados onde 
esperamos ter sucesso.

A recomendação é que aqueles que ainda não estão em um processo, que estudem a possibilidade de 
entrarem solicitando seus direitos o mais breve possível. 

Vagas de empregos nos Sines
Ouro Branco, Congonhas e Conselheiro Lafaiete – Minas Gerais. 

https://correiodeminas.com.br/confira-as-chances-de-empregos-no-sine-de-lafaiete/142200/

https://correiodeminas.com.br/de-frentista-a-tecnico-em-enfermagem-confira-as-vagas-no-sine-de-congonhas/142196/

 https://www.ourobranco.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/vagas-de-emprego-do-sine-ouro-branco/29237

Adiada a entrega da Declaração de imposto de renda de 
30 de abril de 2021 para 31 de maio de 2021
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