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> SINTRAMOV/CONTAGEM

 Assembleia no último dia 8 aprovou o Acordo 
Coletivo 2018 no Sindicato dos Trabalhadores na Mo-
vimentação de Mercadorias em Geral de Contagem, 
Betim e Região. Com data-base em janeiro, os traba-
lhadores tiveram seus salários reajustados em 3,24%. 
Eles também autorizaram a destinação de um dia de 
trabalho ao Sitesemg a título de Contribuição Sindical. 

ACORDO E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APROVADOS

CONTRIBUA PARA QUE O SITESEMG CONTINUE A TRABALHAR POR VOCÊ

 Nada do que havia sido conquistado até a 
aprovação da reforma trabalhista, em 11 de julho de 
2017, veio de graça. Quando a CLT foi criada, em 1943, 
os direitos ali previstos resultaram de muita pressão, na 
forma de manifestações e greves. Isso foi possível por-
que os trabalhadores se juntaram. Foi a união que levou 
à jornada de oito horas diárias, ao salário mínimo e às 
horas extras. Tudo foi fruto de luta.
 Recentemente, os interesses que levaram Mi-
chel Temer ao poder golpearam esses direitos. Os acor-
dos firmados diretamente entre patrões e empregados, 
o trabalho intermitente e a limitação do acesso à Justi-
ça do Trabalho são alguns prejuízos. A intenção não é 
apenas baratear o custo do trabalho. Ao tornar a contri-

> APUBH

 Acordo Coletivo negociado pelo Sitesemg com 
o Sindicato dos Professores de Universidades Federais 
de Belo Horizonte e Montes Claros assegurou 8% de 
reajuste – percentual bastante superior à inflação acu-
mulada de fevereiro do ano passado a janeiro deste 
ano (data-base). Demais direitos previstos no acordo 
assinado em 2017 foram mantidos.

NEGOCIAÇÃO GARANTE 8% DE REAJUSTE

 Na semana passada, o Sitesemg enviou ofício aos 
sindicatos para informar a decisão tomada pela categoria 
em Assembleia Geral Extraordinária no dia 3 de março, em 
BH, que aprovou por unanimidade o desconto de um dia 
de seus salários, a ser repassado à sua entidade sindical.
 Vale lembrar que a reforma trabalhista não extin-
guiu a Contribuição Sindical, mas tornou-a opcional. Bas-

ta, portanto, que o trabalhador – seja ele associado ou 
não – autorize prévia e expressamente o desconto para 
que o procedimento se torne obrigatório.
 A contribuição deverá ser recolhida por meio de 
guia própria e nominal ao Sitesemg, junto à Caixa Econô-
mica Federal ou outro estabelecimento bancário nacional 
integrante do sistema de arrecadação de tributos federais 
– estes, de acordo com instruções expedidas pelo Conse-
lho Monetário Nacional, repassarão à CEF as importâncias 
arrecadadas. Link para a emissão do documento está dis-
ponível no site do Sitesemg. A entidade orienta os sindi-
catários a conversarem sobre o assunto e individualmente 
– ou preferencialmente em grupo – se manifestarem em 
favor do desconto, fazer uma foto e enviá-la para site-
semg@sitesemg.org.br, para que possamos reproduzi-la 
em nossos canais de comunicação. Junte-se a nós!

buição sindical facultativa, um dos objetivos centrais da 
reforma é asfixiar financeiramente os sindicatos.
 O Sitesemg entende que o momento exige que 
os trabalhadores se unam em suas entidades de classe 
e se oponham à piora de suas condições de vida. Nos-
sa principal tarefa é resistir. Mas, para isso, precisamos 
contar com a consciência e a contribuição de cada sin-
dicatário.
 Autorize o sindicato em que você trabalha a 
descontar um dia de seu salário anual e a repassá-lo 
ao Sitesemg, da maneira como vinha ocorrendo até a 
aprovação da reforma trabalhista. Esse recurso é fun-
damental para que possamos atuar em sua defesa e de 
toda a categoria. Lembre-se: o Sitesemg somos nós.

APROVAÇÃO MACIÇA EM BANCÁRIOS/BH
 Em reuniões realizadas por setores, na sema-
na passada, trabalhadores do Sindicato dos Bancários 
de BH e Região aprovaram maciçamente a Contri-
buição Sindical 2018 – inclusive os advogados, que 
já pagam a OAB, deram o exemplo. “Essa demons-
tração de consciência é o mais importante”, destaca 
Edvaldo Benício, funcionário do sindicato e diretor do 
Sitesemg.


