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informa

ESPECIAL DIA DO BASTA!  >> 8 DE AGOSTO DE 2018

 O Sitesemg enviou ofício (confira ao lado) às 
entidades sindicais mineiras para informar que, aten-
dendo ao chamado das centrais sindicais, a catego-
ria participará da manifestação programada para 
esta sexta-feira, 10 de agosto, o DIA DO BASTA!
 No documento o Sitesemg lembra que os 
sindicatários são parte ativa da luta em defesa da 
classe trabalhadora e de uma sociedade justa, de-
mocrática e soberana e entende que é o momento 
de todos os trabalhadores, de todas as categorias, 
do serviço público e da iniciativa privada, se unirem 
para impedir o avanço das forças conservadoras e de 
um governo que se revela a cada dia mais desumano 
e contrário aos interesses dos brasileiros.
 “A orientação é que todos os sindicatários 
compareçam às ruas nessa sexta-feira e, para isso, 
contamos com a adesão de todas entidades sindi-
cais”, afirma o presidente do Sitesemg, Maurício da 
Silva Gomes.
 Compareça!

COMO PARTICIPAR

SITESEMG CONVOCA CATEGORIA A DIZER BASTA!

O SITESEMG NÃO FUNCIONARÁ NESTA SEXTA-FEIRA 10. O EXPEDIENTE SERÁ RETOMADO NA SEGUNDA-FEIRA 13, ÀS 9 HORAS.

 

 

 
AOS SINDICATOS 
Att.: DIRETORIA  
 
 
Ref.: COMUNICADO DE PARALISAÇÃO  
 
O Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Sindicais do Estado de Minas Gerais - 
SITESEMG, representante legal dos trabalhadores em entidades sindicais, no uso de suas 
atribuições vem comunicar que atendendo o chamado das centrais sindicais, os trabalhadores 
das entidades irão participar das atividades do “DIA DO BASTA” em 10 de agosto de 2018, 
sexta-feira. 
 
BASTA de desemprego! 
BASTA de privatizações! 
BASTA de destruição do serviço público! 
BASTA de preços abusivos dos combustíveis e do gás de cozinha! 
BASTA de aumento de tarifas! 
BASTA de retirada de direitos! 
 
Por entendermos que estamos na mesma luta, lutando em defesa dos interesses da classe 
trabalhadora, por uma sociedade justa, democrática e soberana, o SITESEMG entende que 
é um momento em que todos os trabalhadores (as), SINDICATOS E CENTRAIS 
SINDICAIS, de todas as categorias, do serviço público e da iniciativa privada, devem unir 
força para impedir os avanços nos ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo, de um 
governo que se revela cada dia mais desumano e  contrário à nossa classe. 
 
Contamos com a compreensão dessa entidade sindical.  
 
 
Saudações Sindicais  
Maurício da Silva Gomes 
Presidente SITESEMG 
 
 

CONCENTRAÇÃO ÀS 
11 HORAS 

NA PRAÇA AFONSO ARINOS, 
CENTRO, BH


