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 Enquanto aguarda uma decisão do STF sobre 
a validade ou não da determinação contida na Medi-
da Provisória 873/2019 (leia ao lado), o Sitesemg está 
enviando carta a seus filiados para lembrar a aprova-
ção dada pela categoria a uma fonte de contribuição 
alternativa à entidade, destinada à sua sustentação, em 
assembleia realizada em fevereiro. 
 Chamada Taxa de Fortalecimento, ela corres-
ponde a 3% do salário do trabalhador em sindicato e 
pode ser paga a qualquer tempo, no transcorrer deste 
ano.
 Na carta, o Sitesemg lembra que os sindicatos 
foram criados para se contrapor à superexploração dos 
patrões e que, no atual momento, em que o governo 
planeja piorar ainda mais as condições de trabalho 
no país – já precárias em razão da reforma trabalhista 
aprovada em 2017 e do elevado desemprego – e dar 
fim à Previdência pública tal qual a conhecemos, é es-
sencial que as entidades sindicais cumpram o papel de 
mobilizar as ruas, como historicamente têm feito. Para 
isso, elas precisam de recursos.
 “É hora, portanto, de fortalecer as entidades 
sindicais e resistir ao desmonte pretendido para o 
mundo do trabalho e a Previdência Social”, destaca o 
texto.

Em carta a filiados, Sitesemg faz apelo à consciência

> SINDEESS/BH

 Nesta sexta-feira 26, tra-
balhadores do Sindicato dos Em-
pregados em Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde de BH e Região 
fazem assembleia para avaliar itens 
da proposta de Acordo Coletivo 
apresentada pela entidade. 

ASSEMBLEIA NA SEXTA
> SINPRF/MG

 No próximo dia 3, o Site-
semg se reúne com os trabalhado-
res do Sindicato dos Policiais Rodo-
viários Federais no Estado de MG 
para montar a pauta de reivindica-
ções que será entregue este ano à 
entidade. Participe!

REUNIÃO DIA 3
> METALÚRGICOS/VARGINHA

 O Sitesemg informa que 
aguarda uma resposta do Sindica-
to dos Metalúrgicos de Varginha 
à pauta de reivindicações encami-
nhada à direção da entidade. A da-
ta-base dos trabalhadores é março. 
Vale cobrar.

RESPOSTA É ESPERADA

 O Supremo Tribunal Federal (STF) deverá 
pôr em julgamento no dia 23 de maio as mais de 
40 Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 
que questionam a validade da Medida Provisória 
(MP) 873, publicada às vésperas do Carnaval, que 
proibiu o desconto em folha de quaisquer contri-
buições destinadas a sindicatos, como o intuito de 
dificultar ao máximo a sobrevivência das entida-
des e sufocar manifestações contrárias à derruba-
da de direitos trabalhistas e sociais.
 Antes disso, em reunião com representan-
tes de centrais sindicais, o presidente da Câmara 
Rodrigo Maia (DEM/RJ) se comprometeu a não 
pôr a matéria em votação no prazo (120 dias) ne-
cessário para que a regra continue a vigorar ou a 
apresentar proposta de custeio diferente da que a 
MP prevê (pagamento por boleto bancário).

REGRA DO BOLETO SERÁ JULGADA EM MAIO

QUER SABER MAIS SOBRE A 
TAXA DE FORTALECIMENTO 2019? 
SOLICITE UMA VISITA DE NOSSOS 

DIRETORES À ENTIDADE 
EM QUE VOCÊ TRABALHA.

VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRABALHO SERÃO LEMBRADAS EM BRUMADINHO
 Em 2019, o Dia Mundial 
em Memória das Vítimas de Aci-
dentes e Doenças do Trabalho (28 
de abril) será lembrado no Espaço 
Casa Nova (Rodovia Augusto Diniz 

Murta, km 40, próximo ao trevo), 
em Brumadinho,  cenário do maior 
acidente de trabalho já registrado 
no Brasil. 
 A programação será aberta 

às 9h e inclui audiência pública da 
Comissão de Trabalho, Previdência 
e Assistência Social da ALMG; culto 
ecumênico; exibição de documen-
tário e ato de protesto. Participe!


