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SITESEMG SERÁ HOMENAGEADO 
EM MONTES CLAROS

> SINDOJUS/MG

O Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Es-
tado de MG vai pagar 5% de reajuste salarial em 2018. 
Após a assembleia que aprovou o Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) na entidade, três trabalhadores se filia-
ram ao Sitesemg. 

5% DE REAJUSTE E FILIAÇÕES

MAIS UM BOM EXEMPLO
 Após advogados do Sin-
dicato dos Bancários de BH e Re-
gião e do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de BH (Sindi-
bel) terem autorizado o desconto 
da Contribuição Sindical 2018 em 
favor do Sitesemg, jornalistas que 
trabalham no Sindicato Único dos 
Trabalhadores da Saúde de MG 

> SINDUSCON/VARGINHA

 O Sitesemg informa que já cobrou do Sindica-
to da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) / Seção 
Varginha uma contraproposta à pauta de reivindica-
ções dos trabalhadores.  Uma resposta era aguardada 
até a conclusão dessa edição.

SITESEMG COBRA CONTRAPROPOSTA

 No dia 4 de maio, o Sitesemg será uma das 
entidades homenageadas pelo vereador de Montes 
Claros Daniel Dias (PCdoB). O reconhecimento pe-
los serviços prestados aos trabalhadores do norte de 
Minas se estende a outros sindicatos da região. 

> SINCOR/MG
ACORDO APROVADO
 Negociação concluída há 
poucos dias garantiu a reposição da 
inflação no Sindicato dos Corretores 
de Seguros de MG. Demais direitos 
previstos em ACT foram mantidos.

> SENALBA/MG
REPOSIÇÃO SERÁ PAGA
 Em assembleia realizada no 
último dia 13, trabalhadores do Sin-
dicato dos Empregados em Entida-
des de Assistência Social, Orientação 
e Formação Profissional no Estado 
de MG aprovaram acordo negociado 
com a entidade. A inflação será re-
posta e as demais cláusulas previstas 
no ACT permanecem válidas.

> SINDIFES
VAI COMEÇAR
 Em reunião realizada há 
poucos dias, foi aprovada pauta de 
reivindicações no Sindicato das Insti-
tuições Federais de Ensino, que será 
objeto de negociação com a enti-
dade sindical. Nos próximos dias, o 
Sitesemg retornará à entidade para 
tratar da Taxa de Fortalecimento 
2018. Fique atento.

> COMERCIÁRIOS/BH
INFLAÇÃO ZERADA
 Trabalhadores do Sindicato 
dos Comerciários de BH e Região 
aprovaram ACT que repôs a inflação 
correspondente aos últimos 12 me-
ses e manteve direitos já assegura-
dos em negociações anteriores.

> SIMPA
INPC INTEGRAL
 A reposição integral da in-
flação também será paga no Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Patos de 
Minas. A negociação realizada com 
o Sitesemg também garantiu a vali-
dade das demais cláusulas do ACT.

TAXA DE FORTALECIMENTO PODE SER PAGA A QUALQUER MOMENTO

 O Sitesemg lembra que os trabalhadores da categoria podem 
contribuir a qualquer momento para a manutenção de sua entidade sin-
dical. Para isso, basta autorizar o desconto da Taxa de Fortalecimento, 
correspondente a um dia de trabalho em 2018.

PRECISOU? 
FAÇA CONTATO!

Quer que o Sitesemg intervenha ou negocie em seu favor e dos colegas? Faça contato. 
Nossos diretores são liberados pontualmente, mas, desde que comunicados com ante-
cedência, estão à disposição. Ligue (31) 3222.3072 / 97556.0505 ou envie e-mail para 
sitesemg@sitesemg.org.br. Estamos aqui para defendê-lo. Esse sindicato é seu.

QUEM TEM CONSCIÊNCIA CONTRIBUI.

(Sindsaúde/MG) também deram o 
exemplo. O Sitesemg louva a cons-
ciência de classe demonstrada por 
estes profissionais que, apesar de 
já contribuírem com a OAB e o Sin-
dicato dos Jornalistas, entendem a 
importância de fortalecer a entida-
de que negocia anualmente em seu 
nome. 


