SINDIELETRO-MG/002/2018

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2018.

Ilmo. Sr.
Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga
Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig
Av. Barbacena, 1200
BELO HORIZONTE – MG

Senhor Presidente,

O SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA ENERGÉTICA DE
MINAS GERAIS – SINDIELETRO/MG, o SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS
GERAIS – SINTEC-MG e o SINDICATO DOS EMPREGADOS TÉCNICOS QUE TRABALHAM
COMO ANALISTAS DE SISTEMAS, PROGRAMADORES E OPERADORES NA ÁREA DE
COMPUTAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS – SETTASPOC diante do comunicado interno da
Cemig aos seus empregados, neste dia 03/01/2018, informando alteração na data do pagamento dos
salários, além da ausência do adiantamento quinzenal dos salários aos trabalhadores que representam, por
ainda não terem assinado o Acordo Coletivo de Trabalho com a Empresa, vêm requerer a reconsideração
da decisão, pois ainda está em curso o processo negocial.
É certo que inexiste qualquer impedimento legal para que a Empresa continue promovendo o pagamento
dos adiantamentos e também dos salários mensais nos mesmos moldes até então praticados, mormente se
considerado o fato que tal procedimento ocorre ao longo de várias décadas, até o mês de dezembro de
2017, assim considerado o fato que a alteração unilateral informada pela empresa passará a vigorar a partir
de janeiro de 2018.
Sem desconsiderar a existência de outros aspectos que impedem a adoção da medida noticiada pela
empresa, serve o presente ofício para requerer a reconsideração da decisão que determina o pagamento de
adiantamentos e salários de forma diferenciada no tempo aos trabalhadores, bem como, para requerer que
sejam respeitadas as negociações em curso visando à celebração do respectivo ACT, sem quaisquer
prejuízos aos trabalhadores representados.
Atenciosamente,

Jefferson Leandro Teixeira da Silva
SINDIELETRO/MG – Diretor Coordenador-geral

p/ Nilson Rocha
SINTEC – MG – Presidente

p/ Wanderson Alves da Silva
SETTASPOC – Presidente
C.c.: Sr. Fernando Pimentel - Governador do Estado de Minas Gerais
Sr. Odair José da Cunha – Secretário de Estado de Governo de Minas Gerais
Sra. Maura Galuppo Botelho Martins – Cemig – DRH
Sr. Brunno Viana dos Santos Sant’Anna – Cemig – RH/RT

