Boletim do

Há 29 anos o Sind Saúde Contagem pauta sua luta com responsabilidade e ﬁdelidade à
categoria que representa. Em decorrência dessa luta, os trabalhadores alcançaram nesses últimos
anos ganhos importantes como: vale alimentação para todos os Técnicos de Enfermagem,
Enfermeiros e Dentistas de 40 horas, 30 horas para o quadro Administrativo sem perda salarial e de
benefícios, folga de aniversário e 25 dias úteis de férias para todos os trabalhadores efetivos e para
os empregados públicos (ACE e ACS), licença maternidade de 06 meses para as empregadas
públicas (ACE e ACS), licença paternidade de 20 dias, reajuste salarial em escala para as categorias
de nível I, II e III.
Por sempre acreditar na força do trabalhador, nunca nos furtamos a qualquer convocação de outras
Entidades para luta conjunta pois apoiamos todo e qualquer ganho que beneﬁcie o trabalhador mas
sempre cobrando da gestão uma negociação de forma igualitária sem nenhuma forma
discriminatória por entender que um atendimento de saúde 100% depende de todos nós.
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1ªAssembleia de Abertura da
Campanha Salarial 2019
No dia 22 de março,foi discu da e aprovada pela categoria a pauta

de reivindicações que protocolizamos em 02-04-2019.
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
Fiquem de olho
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 na Plenária desta terça-feira (09/04/2019) na Câmara Municipal de Contagem, foi
anunciado pelo vereador Teteco a retirada de tramitação dos três Projetos de Lei que apresentavam maior
prejuízo aos trabalhadores.
Segue abaixo trecho do texto publicado no Facebook oﬁcial da Câmara:
“A informação exposta por Teteco foi que, “em conversas desse vereador, incluindo o presidente Daniel
Carvalho, com o prefeito Alex de Freitas, ﬁcou acertado que ele atenderia o SindSaúde, o Sind-Ute, o
Sisﬁsco e a Guarda Municipal, na retirada dos projetos (de lei complementar) 02, 03 e 06”. Essas
matérias tratam de estatutos de servidores de diversas categorias, além do regime de previdência, e geraram
preocupação entre servidores e sindicatos.
Alguns vereadores, incluindo Xexéu (PTB), Dr. Rubens Campos (DC), Daniel do Irineu (PP), Dr. Wellington
Ortopedista (PDT) e o presidente Daniel Carvalho (PV), destacaram a importância das manifestações dos
servidores e do envolvimento dos vereadores nos debates, nas cobranças e nas negociações, para as
conquistas da categoria.”
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.
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