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CATEGORIA SEGUE APROVANDO 
TAXA DE FORTALECIMENTO
 Por conhecerem o trabalho realizado em favor 
da categoria e saberem da importância da preservação 
de sua entidade sindical, sindicatários mineiros – inclu-
sive pertencentes a categorias que possuem seus pró-
prios sindicatos – seguem destinando a quantia equi-
valente a um dia de salário ao Sitesemg. 
 Vale lembrar que qualquer trabalhador em sin-
dicato pode contribuir no momento em que quiser. 
Para isso, basta autorizar o desconto da Taxa de Forta-
lecimento. 
 Quer conversar sobre o assunto? Entre em con-
tato com o Sitesemg (31 3222.3072) e agende uma vi-
sita de nossos dirigentes à entidade sindical em que 
você trabalha. Contribua para que o Sitesemg continue 
a trabalhar por você.

> SINDIFES

 Acordo Coletivo negociado pelo Sitesemg com 
o Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais 
de Ensino garantiu 2,17% de ganho real aos salários. O 
mesmo percentual atualizou as demais cláusulas eco-
nômicas.

ACORDO GARANTE GANHO REAL

> SINASEFE/INCONFIDENTES

 Em negociação com o Sitesemg, o Sindicato 
Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 
Profissional e Tecnológica/Inconfidentes concordou 
em reajustar em 8% os salários e as outras cláusulas 
econômicas do Acordo Coletivo.

8% DE REAJUSTE> SINDIBEL

 Já está protocolada a proposta para o Acordo 
Coletivo 2018 dos trabalhadores do Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais de BH. A primeira rodada 
de negociação é aguardada. Fique atento.

PROPOSTA ENTREGUE

>> O SITESEMG NÃO FUNCIONARÁ NESTA SEXTA-FEIRA 1º. O EXPEDIENTE SERÁ RETOMADO NA SEGUNDA-FEIRA 4, ÀS 9H.

não assustador – que brasileiros defendam a volta 
àquele tempo. Os anos de ditadura não devem ser 
esquecidos para que não sejam repetidos. De lá para 
cá, a população se multiplicou e os problemas se 
agravaram O que o Brasil mais precisa é de demo-
cracia, para que o povo possa escolher aqueles que 
considera comprometidos com a construção de um 
país livre, com oportunidades para todos e em que 
todos possam desfrutar da riqueza.

O Sitesemg apoia a justa luta dos caminhoneiros au-
tônomos por uma política de preços de combustí-
veis compatível com a garantia de suas condições 
dignas de vida, mas se opõe frontalmente à volta à 
ditadura, como alguns sugerem. Basta de golpes e 
autoritarismo.

REIVINDICAÇÃO JUSTA, SAÍDA EQUIVOCADA
Corrupção às claras, mesmo com a imprensa sob 
censura. Perseguição às artes (literatura, música, 
teatro e cinema) consideradas “subversivas”. Inter-
venção no ensino e em universidades. Inflação ma-
nipulada. Cidadãos impedidos de escolher seus go-
vernantes. Crescimento da pobreza.

Esse era o Brasil dos primeiros anos da ditadura 
militar (1964-1985), até a publicação do Ato Insti-
tucional nº 5, o AI-5, em 1968, quando o avanço do 
autoritarismo levou ao fechamento do Congresso 
Nacional e à suspensão do habeas corpus, para que 
o governo pudesse prender, torturar e matar seus 
opositores, livre de amarras.

É por tudo isso que chega a ser surpreendente – se 

ASSEMBLEIA ELEGE DELEGADOS >> Em assembleia no último dia 24, Jadir da Silva Perez e Ronaldo Oliveira Gomes 
foram eleitos delegados do Sitesemg na Plenária Nacional e no III Congresso da Fites. Emanoel Sobrinho, forma-
dor na Escola Sindical 7 de outubro, foi eleito representante de base. As atividades estão marcadas para agosto.


