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 Na próxima terça-feira, 11 de dezembro, o Site-
semg fará uma Assembleia Geral Ordinária em sua sede 
para que a categoria avalie proposta de Previsão Orça-
mentária para o ano de 2019. A primeira convocação 
está marcada para às 18h30; a segunda, para às 18h45. 
Participe!

Assembleia vai avaliar Previsão Orçamentária 2019

> SITRAEMG

 Após aprovação da rei-
vindicação em assembleia, o Si-
tesemg encaminhou proposta de 
pagamento de um abono natalino 
ao Sindicato dos Trabalhadores do 
Poder Judiciário Federal no Estado 
de MG. Uma resposta é aguardada. 

ABONO SERÁ AVALIADO
> SIRCOM/MG

 A pedido do Sindicato dos 
Representantes Comerciais no Es-
tado de MG, o Sitesemg encami-
nhou proposta de Acordo Coletivo 
à entidade. O objetivo do Sircom/
MG é concluir a negociação ainda 
este ano – a data base é janeiro.

ENTIDADE QUER ACORDO
> SINDLOC/MG

 Em reunião no último dia 
4, o Sindicato das Empresas Loca-
doras de Automóveis do Estado de 
MG solicitou que o Sitesemg en-
caminhe uma proposta de Acordo 
Coletivo de Trabalho para avaliação 
da entidade.

PROPOSTA SERÁ ENCAMINHADA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDA-
DES SINDICAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SI-
TESEMG, entidade Sindical de primeiro grau, inscrita 
no CNPJ sob o nº 17.498.775/0001-31, CONVOCA 
todos os associados quites com suas obrigações 
sociais para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA que será realizada no dia 11 (onze) de 
dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), às 18:30 hs, 
em primeira convocação, e às 18:45 hs, em segunda 
convocação, na Rua da Bahia 573, sala 603, Centro, 
Belo Horizonte – MG, para discussão e deliberação 
acerca da seguinte ordem do dia: 1) Discussão e De-
liberação acerca da proposta da Previsão Orçamen-
tária para o ano de 2019. 

Belo Horizonte – MG, 07 de dezembro de 2018.
(a) Maurício da Silva Gomes – Presidente

> SINDIELETRO/MG

 Em reunião realizada há poucos dias no Minis-
tério Público do Trabalho (MPT), em Belo Horizonte, o 
Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indús-
tria Energética de MG descartou as propostas apresen-
tadas pelo Sitesemg para reduzir os impactos causados 
aos demitidos pela entidade. O objetivo do Sitesemg e 
da comissão que representa os trabalhadores é rever-
ter futuras dispensas ou ao menos obter contraparti-
das mais favoráveis para aqueles que vierem a perder o 
emprego.

LUTA POR EMPREGO PROSSEGUE

> JORNALISTAS/MG

 No próximo dia 17, Sitesemg e Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais de MG voltam a se reunir na 
Superintendência Regional do Trabalho (SRT), em BH, 
para concluir acordo. Os trabalhadores já conquistaram 
1,76% de reajuste, retroativo a 1º de maio.

MEDIAÇÃO DIA 17

> SENGE/MG

 Esta semana, Sitesemg e Sindicato de Enge-
nheiros no Estado de MG se reúnem na Superinten-
dência Regional do Trabalho (SRT), em Belo Horizonte, 
a pedido da entidade. Fique atento.

REUNIÃO NA PRÓXIMA SEMANA

> SAEMG

 Até a conclusão desta edição, o Sindicato dos 
Administradores no Estado de MG ainda avaliava nova 
proposta para Acordo Coletivo de Trabalho apresenta-
da pelo Sitesemg à entidade. 

RESPOSTA É AGUARDADA

No dia 21 de dezembro, terá início o
período de recesso de fim de ano do 
Sitesemg. O expediente será retomado 
em 2 de janeiro de 2019, às 9 horas.
Boas festas!


