
SIND. DOS TRAB. EM ENTIDADES SINDICAIS DO ESTADO DE MG > FILIADO A FITES

SITESEMG
informa

Nº 176  >> 17 DE MAIO DE 2018

ASSEMBLEIA VAI ELEGER DELEGADOS 
PARA CONGRESSO DA FITES

 No dia 24 de maio (quinta-feira), às 18h30 
(primeira convocação) / 18h45 (segunda convoca-
ção), o Sitesemg fará uma assembleia em sua sede  
(Rua da Bahia, 573 / sala 601) que vai eleger os de-
legados que participarão da Plenária Nacional e do 
III Congresso Nacional da Fites (Federação Nacional 
dos Trabalhadores em Entidades Sindicais) – entida-
de a que somos filiados. 
 Serão eleitos dois membros da direção do 
Sitesemg e um trabalhador de base, além de suplen-
tes – estes permanecerão de sobreaviso caso seja 
necessário substituir algum dos titulares. Outros três 
diretores do Sitesemg participarão como delegados 
natos por pertencerem à direção da Fites.
 A Plenária será realizada em 24 de agosto, 
em Brasília. No mesmo dia terá início o Congresso, 
que se encerrará no dia seguinte.

LUTA ANTIMANICOMIAL  >>  Como em todos os anos, o Sitesemg estará presente na manifestação 
marcada para esta sexta-feira 18, a partir das 14h, na Praça da Liberdade, em BH, para reforçar a luta 
antimanicomial – um movimento em favor da vida. Participe também!

 MUITO OBRIGADO A TODOS QUE CONTRIBUÍRAM

 O Sitesemg agradece a todos os trabalhado-
res em entidades sindicais que destinaram a quantia 
equivalente a um dia de trabalho em 2018 à manu-
tenção da entidade. E lembra que, embora o prazo 
para o desconto da Contribuição Sindical tenha ter-
minado, quem quiser colaborar para que o trabalho 
prossiga ainda pode.
 Para fazer isso, basta autorizar o sindicato 
em que você trabalha a efetuar o mesmo descon-
to e autorizar o repasse para o Sitesemg. A Taxa de 
Fortalecimento, como a chamamos, independe de o 
Imposto Sindical ter se tornado facultativo.
 “Não há um prazo estabelecido para que o 
trabalhador contribua. Ele pode fazê-lo a qualquer 
momento, uma vez por ano”, explica o diretor finan-
ceiro da entidade, Alexandre Gonçalves.
 Ele lembra que o sindicatário tem ainda ou-
tra opção para manter o seu sindicato: se associar. 
Para fazer isso, basta acessar sitesemg.org.br, baixar 
a ficha de filiação, preenchê-la e entregá-la pessoal-
mente a um dos diretores do Sitesemg ou na sede 
(Rua da Bahia, 573, Sala 601, Centro, BH).

> SENGE/MG

 Em reunião realizada na última segunda-feira 
(14), a direção do Sindicato de Engenheiros no Estado 
de MG manteve a disposição de retirar direitos previs-
tos no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) em vigor. O 
Sitesemg voltou a dizer que não levará a proposta a vo-
tação e reafirmou sua abertura ao diálogo, desde que 
uma nova proposta seja apresentada.

DIREÇÃO MANTÉM PROPOSTA

 “Importante é que nesse momento, em 
que os sindicatos são alvo de um ataque frontal do 
governo e de seus aliados, todos nós assumamos a 
responsabilidade de manter as entidades que nos 
representam em funcionamento, para lutarmos não 
só por nossas específicas, mas por um país que con-
temple os interesses dos trabalhadores”, completa 
Alexandre.
 Graças às negociações realizadas pelo Site-
semg, direitos previstos em acordos coletivos têm 
sido mantidos em diversos sindicatos. Sendo sócio, 
o sindicatário ainda tem direito a orientação jurídica 
e homologação gratuita. Seja sócio!

QUER CONVERSAR?

 Se você e seus colegas desejam conversar 
sobre o trabalho realizado pelo Sitesemg e o que a 
entidade tem a oferecer à categoria e a seus asso-
ciados, entre em contato pelo telefone 31 3222.3072 
e solicite que algum de nossos diretores faça uma 
visita ao seu local de trabalho.


