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SITESEMG PRESTA CONTAS
À CATEGORIA
 No próximo dia 29 (sexta-feira), às 18h30 
(primeira convocação), o Sitesemg realiza assem-
bleia em sua sede para prestar contas à categoria. 
A segunda convocação está marcada para às 18h45. 
Participe!

> ADUFLA

 Em negociação concluída há poucos dias, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Lavras 
concordou em pagar 4% de reajuste a seus trabalhadores – o mesmo percentual será aplicado sobre as outras 
cláusulas de natureza econômica incluídas no Acordo Coletivo de Trabalho. Demais direitos foram mantidos. Em 
reconhecimento ao empenho do Sitesemg, os 14 trabalhadores da Adufla destinaram o valor equivalente a um dia 
de trabalho ao fortalecimento de sua entidade sindical.

NEGOCIAÇÃO GARANTE 4% DE REAJUSTE

O SITESEMG NÃO FUNCIONARÁ NESTA SEXTA-FEIRA 22 E NA QUARTA-FEIRA 27, EM RAZÃO DOS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA

SEJA SÓCIO/A DO SITESEMG! 
INFORME-SE PELO (TELEFONE) 31 3222.3072 OU

PELO E-MAIL SITESEMG@SITESEMG.ORG.BR 
FORTALEÇA QUEM LUTA POR SEUS DIREITOS!

 Não há dúvida de que a reforma trabalhista 
mira dois objetivos principais: baratear o custo da mão 
de obra e enfraquecer as entidades sindicais que repre-
sentam trabalhadores. 
 Ao validar a negociação direta entre traba-
lhadores e patrões, permitir que rescisões contratuais 
sejam homologadas pelos patrões e tornar o Imposto 
Sindical facultativo, a reforma põe em risco a sobrevi-
vência dos sindicatos. E, de forma indireta, ameaça o 
emprego de quem trabalha em entidade sindical – não 
à toa, centenas de sindicatários foram demitidos antes 
mesmo de as novas regras terem entrado em vigor, em 
novembro passado.
 A reforma também afetou os sindicatos que 
atuam em defesa dos trabalhadores em entidades sin-
dicais, entre os quais o Sitesemg, que há quase três 
décadas vem lutando em favor de melhores salários e 
condições de trabalho para os sindicatários mineiros.
 Atualmente, o Sitesemg possui acordos coleti-
vos de trabalho assinados com dezenas de sindicatos 
em Minas Gerais, tanto na capital quanto no interior, 
embora apenas um de nossos dirigentes seja liberado 
em tempo integral para o exercício do mandato. De 
maneira geral, é graças a esses acordos que sindica-
tários têm se beneficiado da manutenção do poder de 
compra de seus salários e tido acesso a direitos como 
auxílio alimentação e plano de saúde, entre outros.
 Portanto, manter o Sitesemg em funcionamen-

to é necessário para quem trabalha em sindicato. E 
você pode fazer isso.

O que é a Taxa de Fortalecimento?

 Por saberem da importância do Sitesemg e 
conhecerem o trabalho realizado em favor da catego-
ria, muitos sindicatários – inclusive pertencentes a ca-
tegorias que possuem seus próprios sindicatos – au-
torizaram o desconto do Imposto Sindical em 2018 e 
destinaram um dia de salário à entidade. Fato é, contu-
do, que a quantia arrecadada este ano compromete o 
nosso sustento financeiro e ameaça a continuidade de 
nosso trabalho.
 O prazo para recolhimento do Imposto Sindical 
já se encerrou, mas qualquer trabalhador em sindica-
to pode contribuir para a sustentação do Sitesemg no 
momento em que quiser. Para isso, basta autorizar o 
desconto da Taxa de Fortalecimento, também equiva-
lente a um dia de trabalho.
 Contribua para que o Sitesemg continue a tra-
balhar pelos sindicatários mineiros.

VOCÊ PODE CONTRIBUIR. SAIBA COMO

> ASSEMBLEIA


