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 Após a Assembleia Geral realizada em fevereiro 
ter autorizado o Sitesemg a solicitar que os trabalha-
dores em sindicatos destinem à entidade 3% do salário, 
de uma única vez – contribuição denominada Taxa de 
Fortalecimento (TF) –, dirigentes já iniciaram um roteiro 
de visitas à categoria para tratar do assunto. 
 “Temos reforçado a importância de mantermos 
o Sitesemg em funcionamento e, em sua grande maio-
ria, os trabalhadores têm compreendido isso”, informa 
a secretária geral Rogéria Cássia dos Reis Nascimento. 
 Ela conta que os próprios trabalhadores têm 
definido o mês em que preferem contribuir, para que 
o Sitesemg possa emitir os boletos correspondentes. 
Já foi assim no Sindicato dos Aeroviários de MG, Ban-
cários de BH, Sind-Saúde/MG, Sindibel, Sind-Rede/BH, 
Metalúrgicos de Betim, Rodoviários de Betim, Metalúr-
gicos de São João Del Rei, Trabalhadores Rurais de Pa-
trocínio, Sindsep/MG e Sindslembh, entre outros.  
 A dirigente tem explicado aos trabalhadores 
em sindicatos que o Sitesemg foi uma das entidades 
mais afetadas pela reforma trabalhista. “Muitos de nos-

Sitesemg luta para manter-se em atividade
EM VISITAS À CATEGORIA, DIRIGENTES SUGEREM QUE TRABALHADORES AUTORIZEM REPASSE DA TAXA DE FORTALECIMENTO

OBJETIVO É SUFOCAR OPOSIÇÃO

 Depois que a Medida Provisória 873 passou a 
ser alvo de ações judiciais, Bolsonaro reforçou a proi-
bição de que contribuições para sindicatos sejam des-
contadas em folha com a publicação do Decreto 9.735 
no último dia 22. A razão é conhecida: como as entida-
des sindicais são as organizações que reúnem as me-
lhores condições para se opor à destruição dos direitos 
trabalhistas e sociais, o governo decidiu inviabilizar o 
seu funcionamento.
 “O objetivo é sufocar qualquer tipo de oposi-
ção às reformas que pretendem tornar ainda mais pre-
cárias as condições de trabalho no país e eliminar todo 
o sistema de proteção social existente”, observa Maurí-
cio da Silva Gomes, presidente do Sitesemg.
 Ele lembra que chegou o momento de as cate-
gorias garantirem a sustentação de suas entidades re-
presentativas. “Sem os sindicatos, não vamos perder só 
nossos empregos. Vamos ter um país mais empobreci-
do, desigual e injusto. Os prejuízos são incalculáveis”.

sos filiados foram demitidos e as dispensas impactaram 
fortemente o caixa do Sitesemg”. Além disso, o enxu-
gamento trouxe outra consequência negativa para a 
entidade: seus dirigentes passaram a ser mais exigidos 
nos sindicatos em que trabalham. Com isso, as libera-
ções se tornaram ainda mais raras.
 “Só temos direito a liberações pontuais, o que 
limita o contato com a categoria. Apesar disso, temos 
feito todo o possível para cumprir a agenda de nego-
ciações com as entidades sindicais e conversar com 
os trabalhadores sobre a necessidade de nos unirmos 
para manter nosso sindicato”.
 Ela adverte que, sem a contribuição da catego-
ria, o Sitesemg corre o risco de encerrar suas ativida-
des. “A ameaça é concreta. Nenhuma entidade funcio-
na sem recursos. E, se isso vier a ocorrer, os maiores 
prejudicados serão os trabalhadores que se beneficiam 
dos acordos coletivos que negociamos”.

COMO CONTRIBUIR

Se você quer contribuir para a sustentação do Site-
semg, mas não sabe como fazê-lo, entre em contato 
pelos telefones (31) 3222.3072 ou 97556.0505. Sempre 
que possível, nossos dirigentes farão uma visita ao seu 
local de trabalho para tratar pessoalmente do assunto.

Na última 
sexta-feira 22, o 
Sitesemg reforçou 
os atos realizados 
em BH e Betim 
contrários à reforma 
da Previdência, que 
afetará tanto os 
trabalhadores da 
ativa quanto futuros 
contratados. 
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