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BALANÇO SINDICAL
cAMPANHA SALARIAL 2017

Aos trabalhadores da Saúde de Contagem:
Dois mil e dezessete foi um ano de mudança no governo de nosso município e com ela
surgiu entre os trabalhadores a expectativa que alguma coisa aconteceria.
Iniciamos nossa Campanha Salarial com o sentimento de que nossas principais
reivindicações seriam ouvidas e atendidas, considerando as promessas feitas em campanha eleitoral pelo
atual governo Alex de Freitas (PSDB). Mas logo veio a decepção pois vimos que mais uma vez fomos
enganados por um governo que se negou a valorizar os trabalhadores desse município.
Prometeu valorizar o trabalhador e o que vimos foi uma falsa negociação de que em momento algum levou em
consideração as reais necessidades dos trabalhadores.
O prefeito Alex de Freitas (PSDB) rasgou e jogou no lixo o acordo assinado em 2016, desconsiderando a
conquista dos trabalhadores como o vale alimentação para os Técnicos de 30horas, redução da carga
horária para os Motoristas, Técnicos em Contabilidade, Técnicos em Processamento de Dados, Técnicos em
Nutrição, concessão da gratiﬁcação de urgência para equipe multidisciplinar, convocação da Medicina do
Trabalho para realizar estudo técnico a ﬁm de veriﬁcar a possibilidade do pagamento de insalubridade, reajuste
do vale alimentação e várias outras questões de processo de trabalho sem ao menos abrir a possibilidade de
discussão para o cumprimento do referido acordo.
A negociação da Campanha Salarial 2017 foi ainda pior, pois criou um diálogo ilusório que ao ﬁnal
desconsiderava-se toda e quaisquer propostas do trabalhador, com o agravante de acordo ﬁrmado fora da
comissão constituída, onde beneﬁciou-se somente a categoria dos proﬁssionais médicos.
O intuito do Governo PSDB é dividir a categoria e enfraquecer o sindicato que hoje é o único instrumento de luta
dos trabalhadores. Esse é um posicionamento orquestrado e organizado nos Governos em todo o país e em
nosso município não é diferente. Quem nega um reajuste digno, quem não valoriza os trabalhadores de forma
igualitária e quem desconsidera as necessidades de trabalho é o GOVERNO. Por isso devemos ﬁcar atentos
ao verdadeiro inimigo ao qual temos que atacar.

Não participar da luta é fortalecer o governo!
As conquistas alcançadas são de acordo com a grandeza da nossa luta.

Dia 29/07/2017 ( sábado) Seminário Quilombo Raça e Classe
Dia 12/08/2017 ( Sábado) Reforma Previdenciaria
Dia 26/08/2017 (Sábado) Reforma Trabalhista

Trabalhadores é muito importante a participação de todos nas atividades de
formação, propostas pelo sindicato venham e participem, pois só
o conhecimento traz o poder!
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O sindicato não para...

Desde o início do mandato do Prefeito Alex de Freitas (PSDB) o

Esse governo traiu os trabalhadores da Saúde de Contagem

SIND SAUDE CONTAGEM vem sofrendo sistematicamente

quando se negou a valorizá-los com um reajuste digno e ainda

ataques por parte do governo com intuito de enfraquecer a luta

enﬁou a mão no bolso dos que foram às ruas para dizer não à

dos trabalhadores de Contagem e no, 20 de junho de 2017, fomos

essa desvalorização descontando os dias paralisados nos

surpreendidos por mais um ato arbitrário desse governo que

seus salários.
Agora ainda tenta neutralizar a única ferramenta de luta desses

através de portarias publicadas no DOC de 19 de junho de 2017
determina o retorno antecipado da diretoria liberada desse
sindicato.

trabalhadores que é o SIND SAÚDE CONTAGEM o sindicato que
durante 25 anos representa e luta pelos direitos dos
trabalhadores!

Informamos à todos os trabalhadores da Saúde que essa
determinação não paralisa as atividades desse sindicato, pois
somos uma diretoria eleita pela categoria e vamos honrar o
compromisso assumido, dedicando ainda mais o nosso tempo
nessa luta, pois agora está mais clara a intenção desse governo
ditador em manter os trabalhadores desse município sem voz.
Sabemos que não é interesse desse governo cumprir com o
prometido em sua campanha eleitoral com os trabalhadores,
como já foi demonstrado claramente na Campanha Salarial de
2017 e nos atos praticados nesses 07 meses de governo.

Esse governo traiu os moradores da ocupação William Rosa
quando não se posicionou a favor dessas famílias nas
negociações com o estado.
Portanto, Senhor Prefeito Alex de Freitas, sabemos com quem
estamos lidando e essa DIRETORIA não se acovardará diante de
nenhum ataque desse governo DITADOR!
As atividades no Sind Saúde Contagem continuam
normalmente e podem estar certos de que contra esse ato
arbitrário já estamos tomando as medidas cabíveis na justiça.
Por isso solicitamos a todos os trabalhadores que qualquer dúvida
procurem informações nos canais oﬁciais dessa instituição.

Informamos aos trabalhadores que o governo Alex de Freitas (PSDB), até a data de hoje, não enviou para a Câmara Municipal os PL

Projeto de Lei que trata da recomposição salarial de 4,5%. Projeto de reajuste do vale alimentação para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Projeto de Lei da extensão do vale alimentação para trabalhadores com dois vínculos de 20 horas totalizando 40 horas semanais.
Projeto de Lei da concessão de férias 25 dias úteis que inclui os proﬁssionais da Saúde da Direta e permissão de fracionamento.
2.O cronograma de pagamento da PREVICON será apresentado na próxima reunião da COPENC.
3.Plano de saúde: ﬁnalizando tabela de preços para divulgação.
Os Projetos de Lei que tratam sobre as alterações para os proﬁssionais médicos não é de conhecimento desse sindicato por se tratar de uma decisão
isolado do Sr. Prefeito Alex de Freitas e Sr. Secretário de Saúde Bruno Diniz.
Diante dessa decisão do governo, o Sind Saúde Contagem solicitará como pauta da próxima reunião da COPENC a imediata concessão e revisão das
gra ﬁcações atuais para os demais proﬁssionais atendendo assim a solicitação de pauta da Campanha Salarial de 2017.
Mais uma vez esse governo não cumpriu o compromisso ﬁrmado com o trabalhador pois de acordo com o Secretário de Governo Sr.
Marius Carvalho, em reunião da COPENC, os Projetos de Lei seriam enviados para votação imediatamente após ﬁnalização da
Campanha Salarial, o que ocorreu por determinação dos trabalhadores em Assembleia no dia 08 de junho de 2017, tendo o governo
tempo hábil para envio dos referidos projetos antes do recesso legislativo.
Mesmo os Projetos sendo votados com seus efeitos retroagindo a 1º de maio de 2017, o atraso na aprovação desses acarretará perdas
irreparáveis levando em consideração que nosso reajuste não atingiu sequer o acumulado da inﬂação.
Esclarecemos ainda que o atraso do envio dos Projetos são de total responsabilidade do governo, pois o SIND SAUDE CONTAGEM
cumpriu todos os prazos dentro da Campanha Salarial para que a efetivação dos pontos deliberados já tivesse ocorrido e o pagamento
do salário e do vale alimentação pagos com o devido valor reajustado.
Trabalhadores, vamos ﬁcar atentos aos desmandos desse governo. Devemos nos manter unidos e organizados na vigilância contra
retiradas de direitos e na luta pela manutenção das discussões de pontos importantes de nossa pauta que não foram considerados.

Avenida José Faria da Rocha , n° 1479 Eldorado MG |(31) 2559-6670 | Vivo (31) 99824-4212 | Tim (31) 99304-0593

sindsaudecontagem@yahoo.com.br | www.sindsaudecontagem.com.br
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