
No ano em que comemora sua maioridade,
o SITESEMG fará uma Assembleia Estadual Con-
gressual. Será nos dias 17 e 18 de julho, em Con-
tagem.

No programa, a elaboração e aprovação de
propostas relativas à organização por local de tra-
balho e definição de uma política de atuação da
entidade no interior de Minas Gerais.

Como atender melhor à categoria em todo
o Estado é um dos desafios propostos aos partici-
pantes – o que obrigará a uma redefinição acerca
da liberação de dirigentes para o trabalho sindi-
cal daqui por diante.

Atualmente, o SITESEMG conta com apenas
uma diretora liberada em tempo integral – aos
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demais são asseguradas apenas liberações pon-
tuais.

Outro objetivo é identificar maneiras efica-
zes de lidar com uma série de problemas que a
categoria enfrenta na capital e no interior, como
assédio moral, descaso com a saúde, falta de equi-
pamentos necessários ao bom desempenho pro-
fissional, rotatividade, terceirização, banco de ho-
ras e, em alguns casos, a inexistência de uma po-
lítica salarial e de valorização do trabalhador em
entidade sindical, entre outros.

O temário da Assembleia inclui ainda a or-
ganização da categoria no país, além da conjun-
tura nacional e estadual.

Mobilize-se e participe!

Direção orientará aprovação de independência
Uma das propostas da direção do SITESEMG é

que os delegados presentes a Assembleia Estadual Con-
gressual aprovem a independência da entidade frente
às centrais sindicais e, conseqüentemente, a desfilia-
ção da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Esta proposta foi aprovada pelo sistema diretivo
do SITESEMG em reunião realizada em outubro de
2008. A diretoria defenderá na Assembleia que as enti-
dades que representam os trabalhadores em entidades
sindicais não devem estar filiadas a nenhuma das cen-
trais sindicais.

A decisão da direção é baseada no fato de a ca-
tegoria de trabalhadores em entidades sindicais ser di-
ferenciada, que atua como prestadora de serviços em
entidades filiadas às diversas centrais sindicais.

Outros fortes argumentos em favor da desvin-
culação são a resistência por parte de um número sig-
nificativo de sindicatos à organização da categoria e a
omissão das centrais sindicais frente aos problemas
enfrentados por estes trabalhadores nas entidades em
que atuam.

17 E 18 DE JULHO DE 2010, DE 9H00 ÀS 17H00

LOCAL
CATALUNYA – POUSADA & EVENTOS
Alameda Campo Alegre, 20 – Bairro Estância
San Remo – Contagem
 
QUEM PODE PARTICIPAR
Sócios do SITESEMG que estiverem em dia
com suas obrigações junto a entidade

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
A cada cinco filiados no local de trabalho,
elege-se um. Fica assegurada a participação
de um delegado por sindicato.
As assembleias nos locais de trabalho deverão
eleger seus delegados e encaminhar ao
SITESEMG ata, lista de presença e ficha de
inscrição até o dia 8 de julho de 2010,
via correio, fax ou pessoalmente.

ASSEMBLEIA ESTADUAL CONGRESSUAL

PARA OBTER MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A ASSEMBLEIA, LIGUE PARA 3213-6523
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