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C O M U N I C A D O 

 
Prezados(as) Colegas 
 
Assunto:  “PISO SALARIAL” 

 
Recebemos diariamente vários pedidos de informações sobre o assunto deste  aviso 
e temos dado toda a atenção, más, fica aqui uma orientação padrão. 
 
 
O item 06 da Minuta da Pauta de Reivindicações da categoria para negociações 
coletivas de trabalho, diz: – SALÁRIO NORMATIVO - Fica estabelecido que, 
os(as) Técnicos (as) de Segurança do Trabalho, abrangidos pela ACT/CCT, as 
empresas assegurarão a partir de (dia, mês, ano), um salário normativo de R$ 
2.243,14(dois mil, duzentos e quarenta e três reais e quatorze centavos) mensais, 
correspondente a R$ 10,20(dez reais e vinte centavos) por hora;  
Parágrafo único- O reajuste do salário normativo explicitado acima foi com base no 

índice do IGP/M da Fundação Getúlio Vargas do respectivo período, sendo que tal 
reajuste está sendo praticado, criteriosamente, desde 2005; Atenciosamente, 

 
É fato que a categoria ainda não tem e não deverá ter Piso Salarial no Estado em uma 
só negociação, pois, é impossível levar a mesa de negociações representantes 
patronais de todas as categorias produtivas, serviços, comércio, etc, juntos. 
 
São 14 SINDUSCON, e mais de 40 categorias com datas bases na FIEMG entre os meses 

de fevereiro a novembro, portanto, não haverá em uma única negociação o Piso Salarial, 
más em todas elas a base dos itens em negociação são os mesmos, vide a Minuta da Pauta 
de reivindicações. 
 
Infelizmente fica os empregadores com o direito em negociarem salários acima do Salário 
Mínino vigente é a verdade. 
 
Temos uma categoria desunida, desorganizada, não filiada no sindicato e não participante 
das assembleias, que dão poder de negociação a essas negociações coletivas junto aos 
empregadores. 
 
A Pauta de Reivindicações deste ano foi aprovada numa assembléia com a presença de 
apenas três pessoas, dois diretores e uma recém formada e filiada. É uma VERGONHA 

para a categoria. 
 
Edeltrudo Maldonado Moreira 
 Vice-Presidente 
 


