Boletim do
1ªAssembleia de Abertura da
Campanha Salarial 2019
Foi no dia 22 de março, onde foi discutida e aprovada pela categoria a pauta de
reivindicações que será protocolizada na Prefeitura.
Fizemos também uma importante discussão e esclarecemos as dúvidas quanto aos
Projetos de Lei que retiram direitos dos trabalhadores de Contagem apresentados pelo
Prefeito Alex de Freitas na Câmara Municipal.

Reunião com os Vereadores
O Sind Saúde Contagem esteve presente juntamente com o Sind UTE, Associação dos Guardas Municipais
e Sinﬁsco para nos posicionarmos contra os Projetos de Lei Complementares que retiram direitos
garantidos no Estatuto do Servidor e da nossa Previdência.
Todos os representantes das categorias presentes apontaram o grande prejuízo que
esses projetos propostos pelo Prefeito Alex de Freitas causarão aos trabalhadores.
Reiteramos que somos totalmente contra as alterações propostas e solicitamos o apoio
do Legislativo para garantir a manutenção dos direitos dos trabalhadores do Município de
Contagem.
Diante da reivindicação para que os projetos não sejam colocados em pauta, o líder do
governo Vereador Teteco se comprometeu a intermediar uma reunião dos Sindicatos e a
Fiquem de olho
Secretaria de Administração.
Continuamos acompanhando e chamamos os Trabalhadores a se manterem alerta às convocações dos atos
contra as atitudes arbitrárias do Prefeito. Diretoria Colegiada Sind Saúde Contagem
Seminário Reforma da Previdência
No dia 18 de março aconteceu o Seminário sobre a Reforma da Previdência os
colaboradores do Sind Saúde Contagem Dr. Diego Leonel Advogado Especialista em
Direito Previdenciário, Assessor Jurídico de Institutos de Previdência dos Servidores
Públicos e Membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB/MG e do SindUte Dr. Nazário Nicolau
Advogado Previdenciário e Professor do Curso de Pós-Graduação em Direito e Processo Previdenciário foram
os palestrantes da noite onde os trabalhadores tiveram a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas quanto à
reforma proposta e quais os impactos vamos sofrer caso seja aprovada pelo congresso.
Foi um evento muito produtivo que possibilitou aos nossos trabalhadores acumular informações para o
entendimento do nosso papel dentro dessa discussão tão complexa para a vida do trabalhador brasileiro.
Agradecemos a presença dos nossos Palestrantes e todos os trabalhadores que prestigiaram esse evento.

Avenida José Faria da Rocha , n° 1479 Eldorado | (31) 2559-6670
sindsaudecontagem@yahoo.com.br | www.sindsaudecontagem.com.br

27/ MARÇO / 2019

