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Confira alguns dos convênios disponíveis:

DESCONTOS QUE FACILITAM SUA VIDA

PARA SUGERIR

> SINPRF/MG

 O Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais 
no Estado de MG já está respeitando o que foi acor-
dado com o Sitesemg em 2018, embora a negociação 
ainda não tenha sido formalizada, o que deve ocorrer 
nos próximos dias.

ACT JÁ VALE
> BANCÁRIOS/BH

 Em assembleia na última quarta-feira 12, tra-
balhadores do Sindicato dos Bancários de BH e Região 
aprovaram contraproposta da direção da entidade que 
garante 5% de reajuste este ano e 1% de ganho real em 
2019. Direitos anteriormente previstos foram mantidos.

GANHO REAL POR DOIS ANOS

 Nesta quinta-feira 13, o Sitesemg se reuniu com 
a direção do Sindicato dos Empregados em Empresas 
de Processamento de Dados, Serviços de Informática e 
Similares do Estado de MG. para selar o ACT 2018, que 
beneficiou também três trabalhadores recém-demiti-
dos – eles continuarão a receber o Auxílio Alimentação 
por mais três meses.

Acordo com Sindados/MG 
contempla demitidos

Se você mora na capital ou no interior e tem algum convênio a sugerir, entre em contato conosco pelo 
(31) 3222.3072 / 97556.0505 ou envie e-mail para sitesemg@sitesemg.org.br.
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Impactos da reforma e 
maneiras de contribuir

 O Sitesemg já deu início à distribuição da 
mais nova edição do informativo 

Opinião Sindical, que destaca a necessidade 
de os trabalhadores em sindicatos contribuírem 
para a sustentação de suas entidades sindicais. 

São sugeridas duas formas de contribuição: 
a sindicalização e a autorização do desconto da 

Taxa de Fortalecimento, aprovada em assembleia 
da categoria, no mês de março.

 O boletim traz ainda um balanço das ações da 
assessoria jurídica e os números do Caged que apon-

taram um aumento de 600% no número de demissões 
em sindicatos após a entrada em vigor da reforma 

trabalhista, além de uma relação dos estabelecimentos 
conveniados ao Sitesemg até a conclusão da edição.

 Você pode acessá-lo em
www.sitesemg.org.br, no link Publicações. 

Leia e compartilhe!


