
Mais trabalhadores decidem contribuir

 Numa demonstração de consciência e unidade, 
mais trabalhadores em sindicatos se somaram nos últi-
mos dias àqueles que já haviam autorizado o desconto 
da Taxa de Fortalecimento 2019 em favor do Sitesemg 
– confira abaixo a listagem atualizada. 
 A diretoria do Sitesemg agradece a esses cole-
gas e espera que os demais sindicatários mineiros si-
gam o exemplo. E lembra que a contribuição espontâ-
nea é essencial para que entidade possa dar sequência 
ao trabalho em favor da categoria.
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APUBH 
BANCÁRIOS/BH
FETRAMOV/MG
METABASE/Conselheiro Lafaiete 
SAM/MG 
SEESS/Ouro Branco 
SENALBA/MG 
SIMA 
SINDEESS/BH 
SINDIBEL 
SINDIFES 
SINDMAR/MG 
SINDOJUS/MG 
SINDREDE/BH 
SIND-SAÚDE/MG 
SINDSEP/MG 
SINDSLEMBH 
SINPRF/MG 
SINTER/MG 
SINTTRAB
SIRCOM/MG
SITRAMICO 
STIM/Betim
STR/Patrocínio 
STR/Rio Pardo de Minas
VIGILANTES/Montes Claros*

ENTIDADES SINDICAIS CUJOS 
TRABALHADORES JÁ CONTRIBUÍRAM

g Bruno Lopes Pereira, funcionário do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria de Panificação e Alimenta-
ção de MG (SITIPAN), também autorizou o desconto.

* Ao contrário do publicado na edição 202, o descon-
to da Taxa de Fortalecimento 2019 não foi autorizado 
pelos trabalhadores do Sindicato dos Vigilantes de MG.

> ASSEMBLEIA

 O Sitesemg fará uma assembleia em sua sede 
no dia 6 de agosto (terça-feira) para que a categoria 
eleja os delegados mineiros que participarão da Plená-
ria da Federação Nacional dos Trabalhadores em Enti-
dades Sindicais (FITES) – entidade à qual somos filiados. 
Serão escolhidos dois representantes da direção do Si-
tesemg e um trabalhador da base.
 A primeira convocação será às 18H30; a segun-
da, às 18H45.
 A Plenária será realizada em São Cristóvão, na 
Região Metropolitana de Aracaju, no Estado de Sergi-
pe, nos dias 13 e 14 de setembro. A pauta é compos-
ta de dois itens principais: Prestação de Contas 2018 e 
Previsão Orçamentária 2020.

VAMOS ELEGER DELEGADOS PARA
PLENÁRIA DA FITES


