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TEM LUTA
 O Sitesemg saúda os advogados do Sin-
dicato dos Servidores Públicos Municipais de BH 
pelo exemplo dado nos últimos dias de março. 
Em reunião com os demais colegas, eles também 
aprovaram a Contribuição Sindical 2018, apesar 
de já contribuírem anualmente com a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). 
 Vale lembrar que a mesma decisão havia 
sido tomada pelos advogados do Sindicato dos 
Bancários de BH e Região. Sinal de que há, sim, 
resistência ao desmonte que passou a vigorar em 
novembro.

> SINDEESS/BH
 Em assembleia realizada há duas semanas, 
para avaliar pauta de reivindicações, trabalhado-
res do Sindicato dos Empregados em Estabele-
cimentos de Serviços de Saúde de BH e Região 
também aprovaram por unanimidade a Contribui-
ção.

> SENGE/MG
 Na última terça-feira 3, durante reunião 
para apresentação de proposta de pauta de rei-
vindicações no Sindicato de Engenheiros no Es-
tado de MG, o Sitesemg foi informado pelos tra-
balhadores da autorização dada ao desconto da 
Contribuição Sindical 2018.

 A diretora do Sitesemg Vasti Rodrigues da Silva 
foi reintegrada ao trabalho no Sindicato dos Metalúr-
gicos de BH/Contagem no último dia 28 por decisão 
da Justiça. A ordem judicial pôs fim a um impasse que 
durou 50 dias.
 Ao ser informada da demissão, em 5 de feverei-
ro, Vasti foi à Justiça para reaver o direito ao trabalho. 
Uma liminar invalidou a dispensa, mas foi descumprida 
pelos empregadores, que resistiram o quanto puderam 
à determinação para que a dirigente sindical retornasse 
ao mesmo local de trabalho que ocupava até ser de-
mitida. Nova ordem judicial fez com que, finalmente, a 
entidade cedesse.
 “O mais importante nesse caso é salientar que 
todo dirigente sindical eleito pela categoria deve ter as-
segurado o direito de exercer o seu mandato. Além de 
uma prerrogativa legal, esse deve ser o compromisso 
ético de qualquer entidade sindical”, observa Maurício 
da Silva Gomes, presidente do Sitesemg. Uma audiên-
cia para tratar do assunto está marcada para o próximo 
dia 17.

> VITÓRIA

DIRETORA DO SITESEMG É 
REINTEGRADA AO TRABALHO

> SITRAEMG

 Foi finalmente marcada a primeira rodada de 
negociação do Acordo Coletivo 2018 no Sindicato dos 
Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado 
de MG: será nesta sexta-feira 6, às 9h, quase seis meses 
após a entrega da pauta de reivindicações. 

NEGOCIAÇÃO COMEÇA

> SINTAPPI/MG

 Em assembleia no último dia 29, trabalhadores 
do Sindicato aprovaram pauta que prevê reajuste de 
todas as cláusulas econômicas com base na inflação e 
manutenção dos direitos já previstos em acordo. Eles 
também autorizaram um desconto de 3% dos salários 
em favor do Sitesemg, na data da assinatura do novo 
documento.

TRABALHADORES QUEREM CONTRIBUIR

> APES/JUIZ DE FORA

 Está marcada para o próximo dia 13 uma reu-
nião com os trabalhadores da Associação de Professo-
res de Ensino Superior de Juiz de Fora para avaliação da 
pauta de reivindicações deste ano. Participe.

REUNIÃO DIA 13


