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Às vésperas de completar seu terceiro mandato, a 
atual diretoria do SITESEMG tem muito para mos-
trar. Os últimos nove anos foram de muito trabalho. 
Ampliamos de forma expressiva o quadro de as-
sociados e o patrimônio da categoria, elevamos de 
forma exponencial o número de acordos coletivos 
assinados e, com o nosso apoio, as entidades que 
representam trabalhadores em sindicatos em todo 
o país foram finalmente legitimadas, conforme o 
leitor/leitora verá nesta edição especial de balanço 
financeiro e político.

É fato que ainda temos muito a avançar para que 
os trabalhadores em entidades sindicais tenham o 
justo reconhecimento pelos serviços prestados as 
mais diversas categorias que têm se valido de seu 
esforço diário.

Ao mesmo tempo, o que conquistamos até aqui 
nos impele a seguir adiante, com a certeza de que 
os ideais que moveram – e ainda movem – a atual 
diretoria nos permitirão alcançar dias melhores 
para todos.

PRESTANDO CONTAS  OITO ANOS
DE AVANÇOS

Primeira sede própria
foi comprada em 2005, 

em edifício da Rua da Bahia, 573



Independência foi conquistada com responsabilidade e transparência
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Desde a sua posse, em março de 2002, 
a atual diretoria do SITESEMG tem le-
vado à prática a mesma austeridade 

cobrada das entidades sindicais nas quais tra-
balhamos.

Os trabalhadores em sindicatos que tive-
ram a oportunidade de conhecer de perto o 
cotidiano da entidade em seus primeiros anos 
de existência sabem que, até 2002, a cada final 
de ano, o SITESEMG era obrigado a contrair 
empréstimos junto aos empregadores ou atra-
sar o pagamento de encargos por não dispor 
de recursos financeiros suficientes para fechar 
suas contas. Naquela época, as ínfimas recei-
tas oriundas de contribuições e mensalidades 
eram empregadas para saldar compromissos 
assumidos no ano anterior, o que fazia com 
que a entidade não tivesse dinheiro suficiente 
para levar adiante o seu trabalho na capital e 
manter a necessária interlocução com a cate-
goria no interior de Minas Gerais.

NOVOS
TEMPOS

A partir de 2002, quando a atual direto-
ria tomou posse, a situação financeira e pa-
trimonial do SITESEMG foi alterada de forma 
significativa. Em primeiro lugar, extinguimos a 
arrecadação feita diretamente na sede e atra-
vés de depósitos bancários sem identificação, 
e passamos a utilizar boleto bancário com có-
digo de barra, que possibilitou maior controle 
e transparência de nossas fontes de receita.

Assembleia aprovou contas
Em assembleia realizada no dia 16 de setembro, na 

sede do SITESEMG, a atual diretoria prestou contas à ca-
tegoria do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 
2009.

Na assembleia, após repassar item por item as infor-
mações financeiras relativas ao período, o contador que 
atende o SITESEMG destacou que, ao longo dos anos em 
que tem prestado serviços à entidade pode testemunhar a 
maneira responsável com que a atual diretoria tem admi-

nistrado o patrimônio da categoria.
A assembleia também abriu espaço para que os as-

sociados tirassem suas dúvidas e, depois de todos os escla-
recimentos terem sido prestados, o balanço foi aprovado 
praticamente por unanimidade – apenas dois dos presen-
tes se abstiveram de votar. Um deles, inclusive, após ter 
declarado o voto, parabenizou a atual diretoria pela trans-
parência e responsabilidade com que a entidade tem sido 
administrada.

Graças a esta transformação, ano a ano, o 
SITESEMG pode ampliar o volume arrecadado 
(confira na tabela), que possibilitou que, em 
outubro de 2005, fosse adquirida a primeira 
sede própria – sala 703, na Rua da Bahia, 573 
– uma das maiores conquistas da categoria 
em 21 anos de existência da entidade que luta 
em defesa de seus interesses.

A preocupação constante de administrar 
de forma zelosa os recursos investidos pelos 
trabalhadores em entidades sindicais possi-
bilitou ainda que, em 2007, fosse efetivada 
a compra da atual sede – salas 602 e 603 do 
mesmo endereço – que, além de oferecer 
maior conforto aos visitantes, permitiu que 
passássemos a utilizar o espaço para realizar 
reuniões e assembléias, de forma indepen-
dente e soberana.

Paulatinamente, investimos na melhora 
do mobiliário (mesas, cadeiras, armários) e 
dos equipamentos (computadores, impresso-
ras, refrigerador, televisor, aparelho de DVD) 
necessários ao trabalho que realizamos. 

Por último, regularizamos em cartório os 
registros das prestações de contas relativas a 
todo o período de existência do SITESEMG e, 
em dezembro de 2009, contávamos com um 
superávit de R$ 65.874,48.

Tudo isso foi possível graças, em primeiro 
lugar, à colaboração e à persistência de nos-
sos associados. Em segundo, a um modelo 
administrativo baseado em responsabilidade 
e transparência. Afinal, é nisso que acredita-
mos.

Por possibilitar a realização de 
assembleias e reuniões, atual sede 
assegurou independência e maior 

conforto à categoria; investimento 
em mobiliário e equipamentos, por 

sua vez, modernizaram
atendimento

Evolução da Receita
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

R$ 50.301,70 R$ 56.203,84 R$ 69.588,47 R$ 83.501,29 R$ 107.320,02 R$ 122,515,28 R$ 169.206,38



Um dos principais compro-
missos assumidos e levados adian-
te pela atual diretoria do SITESE-
MG está relacionado às condições 
de trabalho da categoria. Por isso, 
logo após a posse, foi iniciada a luta 
contra o assédio moral e o adoeci-
mento nas entidades sindicais.

Em outubro de 2003, realiza-
mos o “1º Seminário de Saúde e Er-
gonomia”, na Fundacentro, em Belo 
Horizonte, que ampliou o debate 
de um tema que ainda hoje é mo-
tivo de preocupação para a cate-
goria. Dois anos depois, foi criado 
o Coletivo de Saúde e inaugurado 
um plantão de atendimento que, 
ao longo dos últimos cinco anos, já 

Compromisso com a saúde e com os rumos do país
acolheu inúmeros trabalhadores.

Além disso, em 2006, para 
fazer ecoar suas denúncias, o SITE-
SEMG encaminhou um dossiê ao 
Ministério do Trabalho e Empre-
go em que práticas anti-sindicais 
registradas em Minas Gerais eram 
detalhadamente relatadas. Neste 
mesmo ano, a entidade promoveu, 
em Belo Horizonte, um congresso 
destinado a debater especifica-
mente o assédio moral nas entida-
des sindicais.

No ano seguinte, uma nova 
edição do evento foi realizada, 
desta vez com a participação de 
médicos do trabalho e de repre-
sentantes do Judiciário e do Minis-
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tério Público.
Ao longo dos últimos oito 

anos, a direção do SITESEMG tam-
bém apoiou e esteve presente 
em todas as manifestações reali-
zadas em favor dos interesses do 
povo brasileiro, em particular dos 
trabalhadores, como ocorreu em 
dezembro de 2008, quando uma 
delegação da entidade integrou a 
“5ª Marcha da Classe Trabalhadora” 
a Brasília, organizada pelas centrais 
sindicais, para defender a extinção 
do Fator Previdenciário, a ratificação 
das convenções 151 e 158 da OIT, 
salário igual para homens e mulhe-
res e a manutenção dos postos de 
trabalho em meio à crise mundial.

A Federação Interestadual 
dos Trabalhadores em Entida-
des Sindicais (FITES) resultou do 
esforço de diversos sindicatos 
da categoria em todo o país, en-
tre eles o SITESEMG, que, desde 
sua assembléia de fundação, em 

Empenho pela criação da FITES
agosto de 2003, até a obtenção 
da Carta Sindical, em março deste 
ano, contribuiu fisicamente, es-
truturalmente e financeiramente 
para sua viabilização.

A vitória deve ser creditada 
também ao empenho de todos 

os que apostaram na organização 
nacional e na possibilidade real 
de que a categoria venha a se tor-
nar referência no país, capaz de 
apresentar propostas concretas 
para fazer avançar o movimento 
sindical brasileiro.
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Credibilidade fez ampliar número de acordos coletivos

A seriedade que pautou o tra-
balho da atual diretoria desde sua 
posse, em 2002, foi fundamental 
para a conquista da credibilidade 
de que o SITESEMG desfruta, atu-
almente, junto aos empregadores. 
Basta lembrar que sindicatos que 
até aquela data não reconheciam a 
entidade como representante legí-
tima da categoria no Estado, pouco 
a pouco, passaram a fazê-lo, o que 
nos permitiu ampliar de forma subs-
tantiva o número de acordos coleti-
vos assinados.

Junto com estes acordos co-

letivos vieram conquistas como 
aumento real de salários, abonos 
e benefícios sociais (vale-refeição, 
creche, auxílio-educação, entre ou-
tros) com os quais a categoria conta 
atualmente.

E, mesmo com receitas ainda 
limitadas diante dos desafios que 
se impõem aos trabalhadores e tra-
balhadoras em entidades sindicais, 
ampliamos a presença do SITESEMG 
no interior do Estado, para oferecer 
a necessária retaguarda em suas lu-
tas diárias, compromisso que reno-
vamos a cada disputa nas urnas.


