Belo Horizonte 10 de Setembro de 2018

BOLETIM INFORMATIVO

TRABALHADORES
DO CAIXA ESCOLAR/MGS
Destinado a todos trabalhadores terceirizados das escolas e UMEIs de BH contratados pelo Caixa Escolar, MGS ou qualquer outra forma de terceirização.

AT O N A S M E D C O B R A P E R M A N Ê N C I A D O S
TRABALHADORES EM SEUS LOCAIS DE TRABALHO.
Na última Plenária de Representantes
foram debatidos os diversos problemas
que atingem os trabalhadores. O ponto
mais urgente foi a mudança de
trabalhadores dos Caixas Escolares de
UMEIs para as escolas e
consequentemente trabalhadores da
MGS das Escolas para as UMEIs.
O Sindicato já estava ciente do problema e
já pressionava e tentava uma solução para
o problema. Como não havia resposta
positiva os representantes decidiram ir
até a SMED e fazer um ato. Fomos com
faixas, caminhão de som e muita

disposição de exigir respeito. Uma
comissão foi recebida, mas nada de
concreto foi nos passado além de
anotarem todos os problemas que foram
repassados.

trabalhadores migrados iriam retornar ao
seu local de trabalho antigo. Além disso,
que nenhum trabalhador seria demitido
por ﬁcar excedente em alguma escola.

O que diz a SMED:
Após nossa ação na porta do prédio, a
subgerente Natália Araújo aﬁrmou que
com a emancipação das UMEIs que seria
votada em breve (PL442) seria ilegal a
permanência de trabalhadores
vinculados ao Caixa Escolar nas UMEIs.
Aﬁrmou ainda que assim que forem
criados Caixas Escolares das UMEIs os

FORTALECER A LUTA POR NOSSOS DIREITOS
Esse problema com as transferências de local de trabalho e
tantos outros que vivemos no dia a dia, foram debatidos e
fazem parte de nossas reivindicações. A proposta votada pela
categoria é que no caso de transferência o que exigimos é que o
trabalhador tenha o direito de optar por mudar ou não de local.
Por isso, a mobilização para fecharmos um acordo coletivo
junto a MGS benéﬁco aos trabalhadores é essencial.
Reforçamos que cada Escola e cada UMEI deve eleger um
Representante e ele estar presente nas reuniões para debater
os próximos passos de nosso movimento.
REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO MGS DO DIA 03 DE
SETEMBRO
Na reunião a empresa aﬁrmou que como os itens listados em
nossa pauta alteram o cotidiano das Escolas e UMEIs e o
contrato assinado com a PBH (como por exemplo, redução da
jornada de trabalho, intervalo e local para lanche), ela
precisaria de autorização do cliente (SMED) para poder fazer
uma contraproposta. A MGS enviou nossa pauta para a SMED,
porém, até o momento da reunião não havia retorno.
Essa paralisia da SMED/PBH frente aos problemas dos
trabalhadores terceirizados já não é de agora, desde o início do
mês já estamos cobrando uma reunião para discutir situações
que os representantes apontaram ainda em julho de
diﬁculdades no novo contrato de trabalho. É preciso que
cobremos do governo Kalil o respeito que merecemos e
resposta e atitude para normalizar e melhorar as condições de
trabalho.
PROBLEMAS NA MIGRAÇÃO E ABONOS DE HORAS
O Sind-REDE/BH cobrou as correções aos diversos erros de
jornada de trabalho do contrato, passagens, vale-alimentação,
pagamentos.
Muitos dos problemas foram devido à PBH exigir a contratação
de 4 mil trabalhadores no mesmo dia e o envio de informações
erradas pela SMED. O que ﬁcou acertado é que todos os
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problemas que ainda não foram corrigidos devem ser levados à
MGS (telefone, e-mail ou presencial). A MGS aﬁrmou que
grande parte já foi corrigida, mas alertamos que ainda faltava
muito. O Sindicato exigiu e foi aceito pela empresa que todas as
horas necessárias para resolução desses problemas seriam
abonadas, não computaria em compensação de jornada. Não
deixaremos ninguém ﬁcar no prejuízo.
MULTA PARA QUEM PEDIR PARA SAIR (RESCISÓRIA) E
PONTO WEB
Na CLT existe multa de para quem pedir demissão de um
contrato por tempo determinado (50% dos salários que ainda
receberiam). Em uma primeira negociação, a MGS concordou
em abrir mão da multa, mas no último dia 03 colocou que isso
estaria vinculado a aceitação do Ponto Web. Primeiro é
importante rechaçar essa política de atrelamento de pautas, a
retirada da multa é o mínimo de respeito para os trabalhadores.
Como na última reunião trabalhadores apontaram a
necessidade de rediscutir sobre o Ponto Web, iremos debater
esse tema na próxima reunião de representantes dia 12. No
mesmo dia, às 10 horas, na sede da MGS, ocorrerá uma
apresentação do sistema de presença (Ponto WEB) para tirar
as dúvidas que os representantes tenham. Esse tema será
votado entre os representantes e também em assembleia no
dia 15/09 às 14 horas na Sede do Sind-REDE/BH.
PROCESSO SELETIVO MGS 2019- ESTUDOS
Os seguidos governos em nosso país nunca valorizaram a
educação como deveriam gerando diversos problemas como a
evasão escolar. Muitos dos nossos colegas não tem o estudo
completo. Por isso, foi uma conquista nossa a garantia da
certiﬁcação do 5° ano do ensino fundamental e estudo para o
processo seletivo para todos os trabalhadores que necessitem
para o Processo Seletivo na MGS. Os interessados deverão
entrar em contato com a equipe de EJA da SMED:
Telefone de contato da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 3246-6667 ou e-mail gerja.smed@pbh.gov.br
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