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 Trabalhadores de todo o país voltarão às ruas 
nesta sexta-feira 20 para mais um dia nacional de para-
lisações e manifestações, desta vez em defesa da edu-
cação, da manutenção de direitos, do meio ambiente 
e do emprego e contra a reforma da Previdência. Em 
Belo Horizonte, a concentração está marcada para as 9 
horas, em frente à Prefeitura.
 Com o lema “Todos na luta contra a destrui-
ção do Brasil”, o protesto une sete centrais sindicais 
brasileiras (CUT, CTB, CSP Conlutas, UGT, CSB, NCST e 
Intersindical), além da União Nacional dos Estudantes 
(UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 
(UBES), Frente Brasil Popular e Frente Povo sem Medo. 
Participe!

BRASIL VOLTA ÀS RUAS 
NESTA SEXTA

 A partir de novembro, o trabalhador terá 
apenas dois anos para pleitear na Justiça a quita-
ção de FGTS não depositado, relativo a até cinco 
anos.

> SINDEC/MG

 O Sitesemg chegou a um acordo válido para 
o ano passado e para este ano com o Sindicato dos 
Trabalhadores em Entidades Culturais e Recreativas do 
Estado de MG. Os trabalhadores conquistaram 5% de 
reajuste sobre os salários pagos em 2018 e outros 5% 
sobre os valores deste ano. A aprovação foi dada no 
último dia 12.

ACORDO PARA DOIS ANOS
> SINDIBEL

 Em assembleia realizada na última quarta-feira 
(18), trabalhadores do Sindicato dos Servidores e Em-
pregados Públicos de BH aprovaram acordo negocia-
do pelo Sitesemg com a entidade. Eles terão 5,7% de 
reajuste salarial – os valores do Auxílio Alimentação e 
do Auxílio Saúde também serão reajustados. Demais 
direitos anteriormente previstos foram mantidos.

NEGOCIAÇÃO GARANTE REAJUSTE

ATENÇÃO

PRAZO PARA COBRAR FGTS 
NÃO DEPOSITADO MUDA

SÓCIOS DO SITESEMG NÃO PAGAM 

HONORÁRIOS AO DAREM ENTRADA EM 

AÇÕES POR MEIO DA ENTIDADE. 

SE VOCÊ NECESSITA DE 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA, 

NÃO PERCA TEMPO. INFORME-SE:

31 3222.3072 OU 97556.0505

SITESEMG PRESENTE 
EM PLENÁRIA DA FITES
 Soraya Abuid Moreira, secretária geral, e Geral-
do Inácio Martins (Pelé), membro titular do Conselho 
Fiscal, representaram o Sitesemg na Plenária Nacional 
(foto) da Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Entidades Sindicais (Fites). Realizado em setembro, em 
Aracaju (SE), o encontro reuniu 50 delegados de 12 en-
tidades sindicais.
 O primeiro dia da programação foi reservado 
a uma análise de conjuntura e a um debate sobre gê-
nero; no segundo dia, os participantes trataram dos 
impactos das reformas trabalhista e da Previdência e 
aprovaram por unanimidade a Prestação de Contas 
2018 e a Previsão Orçamentária 2020. 
 Para custear o encontro, a Fites rifou uma mo-
tocicleta – o ganhador mora no Rio Grande do Norte. A 
iniciativa rendeu mais de R$ 10 mil de lucro.


