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 Durante o III Congresso da 
Federação Nacional dos Trabalha-
dores em Entidades Sindicais (Fi-
tes), realizado nos dias 24 e 25 de 
agosto, em Brasília, foi eleita a nova 
direção da entidade. A presidente é 
Clenice de Jesus Souza, do Sindica-
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> CONVÊNIOS

 A decisão de associar-se a uma entidade sin-
dical deve partir da consciência que o trabalhador ad-
quire sobre a importância de fortalecer a sua categoria. 
Por outro lado, se um sindicato conta com um número 
representativo de filiados, é possível negociar condi-
ções especiais em produtos e serviços para beneficiar 
quem deles usufrui. O Sitesemg tem feito isso.
 “Nosso objetivo é ampliar o número de con-
vênios. E quanto maior o número de sócio, maiores as 
possibilidades de negociar condições vantajosas”, in-
forma Alexandre Esteves Gonçalves, diretor financeiro 
do Sitesemg. “Por isso, quem é sócio deve convidar os 
colegas a também se associarem. Para quem ainda não 
é, as portas estão abertas”. Confira alguns dos convê-
nios disponíveis:

> FITIEMG

 Negociação realizada pelo Sitesemg com a Fe-
deração dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do 
Estado de MG garantiu 3,61% de reajuste – extensivo 
às demais cláusulas de natureza econômica. O ACT 
contempla também os trabalhadores do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Extração Vegetal, Car-
voejamento, Reflorestamento e Similares do Estado de 
MG (Sindex/MG).

ACIMA DA INFLAÇÃO

to dos Trabalhadores em Entidades 
Sindicais da Bahia, e o vice é Mar-
cos Aurélio Gomes Ribeiro, do Rio 
de Janeiro. Hamilton Francisco da 
Silva, de Pernambuco, é o novo di-
retor jurídico e Francisco Rodrigues 
Jr., de Sergipe, o tesoureiro eleito.

 Soraya Abuid Moreira, que 
integra o conselho fiscal, e Geraldo 
Inácio Martins (Pelé), diretor de im-
prensa do Sitesemg, foram eleitos, 
respectivamente, secretária geral e 
membro efetivo do conselho fiscal 
da Fites.

DESCONTOS QUE FACILITAM SUA VIDA

+ OUTRAS OPÇÕES
Se você mora na capital ou no interior e tem algum 
convênio a sugerir, entre em contato conosco pelo (31) 
3222.3072 ou 97556.0505.

> SINDIFISCO NACIONAL

 Já está assinado o ACT que reajustou em 5% os 
salários dos trabalhadores do Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. O ticket 
refeição passou a R$ 27/dia e o auxílio educação a R$ 
350/mês. O ACT também assegurou uma melhora no 
plano odontológico. Demais direitos foram mantidos.

5% DE AUMENTO

> SINDIFISCO/MG

 Os salários dos trabalhadores do Sindicato dos 
Auditores Fiscais da Receita Estadual de MG foram re-
ajustados em 10% em agosto. O auxílio alimentação 
passou a R$ 715/mês.

REAJUSTE CHEGA A 10%

> SINDSAÚDE/MG

 Em assembleia realizada na última sexta-feira 
31, trabalhadores do Sindicato Único dos Trabalhado-
res da Saúde de MG aprovaram pauta para o ACT 2018.

PAUTA É APROVADA


