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SITESEMG É HOMENAGEADO

> SITRAEMG

Em assembleia na última sexta-feira 4, funcionários 
do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário 
Federal no Estado de MG aprovaram a segunda con-
traproposta apresentada pela entidade para o Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 2018 – a primeira havia sido 
recusada. Além de um reajuste salarial de 3%, eles te-
rão auxílio-creche e pré-escolar, auxílio-funeral e paga-
mento de diária em viagem. Horas extras serão pagas 
com 75% de acréscimo. 

CONTRAPROPOSTA ACEITA

> SINDEESS/BH

 Há poucos dias, trabalhadores do Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saú-
de de BH e Região aprovaram reajuste salarial de 2%. 
Direitos já previstos foram mantidos. Uma cláusula que 
garante estabilidade aos dirigentes sindicais que lá tra-
balham foi acrescentada ao ACT 2018.

REAJUSTE GARANTIDO

 O Sitesemg foi um dos sindicatos homenage-
ados pela Câmara Municipal de Montes Claros na últi-
ma sexta-feira 4. Por iniciativa do vereador Daniel Dias 
(PCdoB), foram condecoradas entidades que lutam em 
defesa dos trabalhadores do norte de Minas. 

É VOCÊ QUEM FAZ FUNCIONAR AS ENTIDADES SINDICAIS. VALORIZE-SE!

> COMERCIÁRIOS/BH

 Demitidos pelo Sindicato dos Comerciários de 
BH e Região entre os meses de agosto de 2017 e julho 
deste ano terão direito a assistência médica até o mês 
de setembro. O atendimento é prestado pela clínica 
conveniada Salud.

DIREITO ASSEGURADO

> SENGE/MG

 O Sitesemg se opôs a mais uma tentativa do 
Sindicato de Engenheiros no Estado de MG de reti-
rar direitos previstos em Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT). Embora se mantenha aberto ao diálogo com a 
direção da entidade, o Sitesemg frisa que, por princí-
pio, não aceita que sindicatos se apoiem no desmonte 
trabalhista para impor prejuízos a seus trabalhadores.

RETIRADA DE DIREITOS É DESCARTADA

UNIDOS CONTRA O DESMONTE
 No último dia 27, Maurício da Silva Gomes, 
presidente do Sitesemg, e César Panosso, diretor da 
entidade, participaram de um encontro promovido por 
centrais sindicais na Assembleia Legislativa de MG para 
tratar da reforma trabalhista. “O momento exige que 
estejamos unidos”, afirma Maurício.

SITESEMG PRESENTE
 Como em todos os anos, o Sitesemg esteve 
presente no ato realizado no dia 1º de maio, na Praça 
da Cemig, em Contagem. Críticas ao desmonte traba-
lhista ocuparam o centro das manifestações.

9 DE MAIO  >  O SITESEMG SAÚDE TODOS(AS) OS(AS) SINDICATÁRIOS(AS) PELA PASSAGEM DO SEU DIA!


