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A Reforma da Previdência foi um as-
sunto debatido durante todo o ano de 
2017 e parece que se arrastará por 2018 
também. Por isso, a diretoria do SINDESS 
acha de extrema importância continuar 
o debate e alertar que o pior ainda está 
por vir, caso essa Reforma seja aprovada 
tal como está proposta hoje. Ela ao longo 
do ano de 2017 sofreu algumas alterações, 
mas continua prejudicando principalmen-
te o trabalhador assalariado.

A nova proposta de Reforma da Previ-
dência defendida pelo governo do presi-
dente Michel Temer aumenta e estabelece 
como único critério a idade mínima para 
o trabalhador se aposentar, que serão de 
62 anos para mulheres e de 65 anos para 
homens, com exceção para professores (60 
anos para homens e mulheres) e policiais 
(55 anos para ambos os sexos). 

Além disso, o tempo mínimo de contri-
buição previsto no texto é de 15 anos para 
os trabalhadores do regime geral (INSS), 
ante os 25 anos previstos na proposta apro-

A Reforma da Previdência continua  
a assombrar os trabalhadores

vada na Comissão Especial da Câmara. Para 
os servidores públicos, o tempo mínimo per-
manecerá em 25 anos. Nos dois regimes, os 
trabalhadores que quiserem receber o teto 
da aposentadoria terão de contribuir por 40 
anos.

No regime geral, quem contribuir pelo 
período mínimo de 15 anos receberá 60% da 
aposentadoria. No caso de servidores, quem 
completar 25 anos de contribuição terá 70% 
do benefício.

APOSENTADORIA HOJE
Atualmente, para se aposentar por ida-

de é preciso ter 65 anos (homens) ou 60 
anos (mulheres) e, no mínimo, 15 anos de 
contribuição. Porém, também é possível se 
aposentar por tempo de contribuição, com 
35 anos de pagamentos ao INSS (homens) 
ou 30 anos de pagamentos (mulheres), sem 
idade mínima. É possível se aposentar ain-
da ao atingir, na soma da idade com o tem-
po de contribuição, 85 pontos (mulheres) e 
95 pontos (homens). 

PRINCIPAIS PONTOS DA REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA

•	 Idade	mínima	para	se	aposentar:
65 anos (homens) e 62 anos 
(mulheres) 

•	 Tempo	mínimo	de	contribuição:
15 anos no regime geral (INSS) e 
25 anos para servidores 

•	 40 anos de trabalho para chegar 
a 100% do valor 

•	 Nada muda para quem já tem 
tempo para se aposentar pelas 
regras atuais.

Fonte:https://economia.uol.com.br/noticias/
redacao/2017/11/22/reforma-da-previdencia-nova-

proposta.htm 

JANEIRO

Vencemos mais uma luta - Caos no Hospital da Baleia 

Em janeiro de 2017 o Hospital da Baleia havia determinado a demissão de cerca de 
400 trabalhadores. O SINDEES, porém não aceitou essa situação e organizou junto aos 
trabalhadores manifestações, greve e pressionou a Fundação em reuniões no Ministério 
Público do Trabalho para reduzir o número de demissões. 

A Fundação então, anunciou que o número iria reduzir para 250 pessoas. Uma redu-
ção de 37%. Essa foi uma grande conquista, pois para o hospital, era dada como certa a 
demissão em massa e conseguimos reverter. 

Mas essa conquista não teria sido possível sem a adesão dos trabalhadores para a pa-
ralisação seguida de greve. 
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FEVEREIRO

ABRIL/MAIO

Greve Geral - 28 de abril  

Delegados 
sindicais 

Campanha Salarial 

Em fevereiro houve eleições 
para delegados sindicais e tra-
balhadores de diversos hospitais 
foram às urnas para eleger seus 
representantes nos hospitais.

Os companheiros eleitos jun-
tos ao sindicato �caram à frente 
das Campanhas Salariais, nas lu-
tas por melhores salários, contra 
o assédio moral e a sobrecarga 
de trabalho, 30 horas e exigindo 
mais respeito por parte da che�a 
com os trabalhadores.

Em março iniciamos a Campanha Salarial a 
partir das primeiras negociações com o Sindi-
cato Patronal. A primeira rodada, apresentaram 
um índice de aumento de 4%. A proposta estava 
abaixo do que considerávamos justo ao trabalha-
dor. Após muita negociação e luta em agosto de 
2017, foi assinado o Acordo Coletivo de Trabalho 

dos anos de 2016-2017 e 2017-2018. Com um re-
ajuste maior do que o proposto inicialmente pela 
patronal. A proposta inicial era de 4%, mas con-
quistamos um reajuste salarial de 7%. Garantin-
do, assim, os direitos de todos os trabalhadores 
da base ao qual representamos. Ver CCT 2016-
2017 e 2017-2018 completa no site.

MARÇO

QUEREM ACABAR COM A APOSENTADORIA E OS DIREITOS TRABALHISTAS

A SAÍDA É A LUTA, É A GREVE GERAL! 
As Centrais Sindicais decidiram convocar uma GREVE GERAL contra as reformas da Previdência, Trabalhista e contra o projeto de 

terceirização aprovado pela Câmara dos Deputados. A convocação desse dia, muito defendida pelo SINDEESS e nossa Central, CSP Con-
lutas, é uma vitória do movimento que fortalece a luta e a mobilização pela base.
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3º Seminário da Saúde, Segurança do 
Trabalhador e Assédio Moral

ABRIL

Foi realizado no mês de abril, o 3º Seminário da Saúde e Segurança 
do Trabalhador. O evento foi um sucesso e contou com a participação de 
mais de 80 pessoas, entre técnicos de segurança, cipistas dirigentes sindi-
cais e trabalhadores do setor da saúde. 

JUNHO

Greve Geral - 30 de junho
PARA DERROTAR REFORMAS E COLOCAR PARA FORA TEMER E TODOS OS CORRUPTOS DO CONGRESSO 

O dia 24M, “Ocupe Brasília”, que reuniu cerca de 
150 mil pessoas, foi parte da continuidade de luta e 
demonstrou mais uma vez a indignação dos traba-
lhadores (as) frente ao projeto de contrarreformas 
orquestrado pelo governo, pela burguesia e articula-
do com um Congresso Nacional corrupto.

VEJA PELO O QUÊ ESTAMOS LUTANDO:
•	 Contra as reformas trabalhista e previ-

denciária;
•	 Fora Temer e todos os corruptos;
•	 Anulação da lei de terceirização e todas as 

contrarreformas;
•	 Prisão dos corruptos e corruptores com con-

�sco dos bens, expropriação e estatização de 
todas as empresas envolvidas em corrupção, 
sob o controle dos(as) trabalhadores(as).
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JULHO/AGOSTO

Curso de Formação “Tira o Sindicato do Armário”

VII Torneio de Futebol de Salão do Sindeess  
SETEMBRO/OUTUBRO

DEPARTAMENTO JURÍDICO

O Departamento Jurídico do SINDEESS atua de maneira sis-
temática para o cumprimento dos direitos dos trabalhadores. 
Quando ocorre a retirada de algum direito, são movidas ações 
coletivas ou individuais, no intuito de retomar o cumprimento 
do ACT, CCT assinado ou da própria CLT.

VEJA ALGUMAS AÇÕES VITORIOSAS DE 2017

Hospital Paulo de Tarso
período 2008 a 2015

Pagamento de adicional noturno, mais reflexos.

Hospital SOS
período 2004/2005/2006

Não cumprimento de reajuste salarial referente ao ACT do período.

Casa São João
período 2002/2003/2004/2005

Reajuste salarial - pagamento ocorreu em novembro

Hospital São Francisco
período 2001/2002 – Dissídio coletivo. 

Foi realizado no dia 1º de julho, em 
Belo Horizonte, pela CSP Conlutas, jun-
to ao Sindeess, o curso de formação, em 
comemoração ao Dia Internacional do 
Orgulho LGBTI (Gays, Lésbicas, Bissexu-
ais, Transexuais e Pessoas Intersex). O Dia 
LBGTI é comemorado no dia 28 de junho.

O VII Torneio de Futebol de 
Salão do Sindeess foi um suces-
so! Foram no total 14 times na 
disputa. O torneio teve início 
no dia 15 de novembro e  no 
dia 15 de dezembro terminou 
com a grande final entre os ti-
mes Galáticos – Santa Casa e 
Serrão - Evangélico.

Receberam premiações os 
times Galáticos – Santa Casa, 
Serrão - Evangélico e Life Cen-
ter, que ficaram em primeiro, 
segundo e terceiro lugar res-
pectivamente. 
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3º Congresso da CSP Conlutas afirma o 
caminho da luta classista

Trabalhadores do Sofia Feldman 
em defesa da saúde pública

O SINDEESS esteve presente no 3º con-
gresso da CSP Conlutas realizado entre os 
dias 12 a 15 de outubro na cidade de Suma-
ré – São Paulo. A delegação do SINDEESS, 
composta por 28 trabalhadores em saúde 
privada de BH e região, participou ativa-
mente do debate junto com mais de 2500 
pessoas de várias categorias de todo o país, 
sobre a situação do Brasil e do mundo.  

Os trabalhadores do Hospital Sofia 
Feldman deram um grande exemplo de 
luta pela defesa da saúde pública. A maior 
maternidade do país, referência nacional 
e internacional de assistência humanizada 
ao parto, vem sendo sucateada e já sofre 
com fechamento de leitos. 

Situação semelhante acontece em outros 
hospitais como: Hospital São Francisco, 
Hospital da Baleia, Hospital Evangélico, 
Santa Casa e Associação Mario Penna. A 

Devemos fazer como os trabalhadores 
do Hospital Sofia Feldman, que paralisa-
ram as atividades, fizeram assembleias e 
atos, participaram de audiências públicas. 
Eles demonstraram que só a LUTA ORGA-
NIZADA pode garantir que nosso dinhei-
ro chegue onde necessitamos e não para as 
malas de dinheiro dos políticos. 

SETEMBRO/OUTUBRO
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ASSOCIADOS* SINDEESS E DEPENDENTES CONTAM
COM DESCONTOS E VANTAGENS NOS CONVÊNIOS:

Assessoria Jurídica 
*AGENDAMENTO ONLINE pelo site: sindeess.org.br 
ou 31	2102-2665 ou  2102-2658

JURÍDICO

FACULDADES PITÁGORAS   31	2111-2300	|	31	2111-2308

FACULDADE SÃO CAMILO  31	3308-6820	|	31	3308-6812

THE BEST IDIOMAS 31	3222-5818

ICBEU - LÍNGUAS 31	3271-7255

CCAA - LÍNGUAS 31	3372-0875

FACULDADE NOVO HORIZONTE  31	3293-7000

EDUCAÇÃO

SAÚDE
VALEM – PLANOS DE SAÚDE UNIMED-BH (31)	3249	3000

CLINICAL CENTER - CONSULTAS GRATUITAS  31	3272-7360

ODONTOLOGIA - DRA VIVIANE FREITAS  31	3072-6044

EMI - CENTRO AVANÇADO EM DIAGNÓSTICOS  31	3298-5544

MAIS ODONTO 31	3271-1355

SOS SORRISO  31	3274-5310

ÓTICA VISOLENTES 31	3082-2111	|	31	3464-4450

INSTITUTO MINEIRO DE RADIOLOGIA 31	3317-0900

PSICOLOGIA - SORAIA MARCOS ANGELO 31	9134-7782

PSICOLOGIA - LARISSA BORGES 31	9197-7212

LAZER
CLUBE TOPÁZIO 31	3456-2356

	

MINAS ACQUA PLAY 31	3398-1345
	

CLUBE COLINA  31	3384-3406	
	

COLÔNIA DE FÉRIAS PRAIA DO MORRO (GUARAPARI) 
31	3742-1722

	

FUTURE TOUR VIAGENS  31	3274-0193
	

RIO DE PEDRAS - ITABIRITO  31	3309-1170

O SINDEESS possui um prédio com 8 
apartamentos, com capacidade para até 
8 pessoas em cada. Todos são equipados 
com beliches (com colchões), TV, geladei-
ra, fogão, microondas, e utensílios de cozi-
nha (panelas, talheres, pratos, vasilhames 
e etc).

O destaque agora fica com o aparta-
mento que foi todo equipado e estruturado 
para cadeirante. Então, se você, sindicali-
zado, ou alguém de sua família é cadeiran-
te ou é portador de necessidades especiais, 
já pode desfrutar de férias em Guarapari 
com todo o conforto e comodidade.

Para passar as férias com toda a família 
em Guarapari a baixo custo, basta se sindi-
calizar!!! 

SINDEESS possui um prédio inteiro 
em Guarapari para o sindicalizado 
desfrutar as férias

Convênios com clubes 
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O SINDICATO, ALÉM DE PUBLICAR
NO JORNAL, ENCAMINHA TODAS AS
DENÚNCIAS AO DEPARTAMENTO JURÍDICO
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SINDEESS	 em	AÇÃO	 é	 uma	 publicação	 do	 Sindicato	 dos	
Empregados	em	Estabelecimentos	de	Serviços	de	Saúde	de	
BH.	Com	base	territorial	em	Caeté,	Sabará	e	Vespasiano.
R. Floresta, 114. Floresta. Belo Horizonte, MG. 
Tel: 2102-2665  |  E-mail: diretoria@SINDEESS.org.br

Site: www.SINDEESS.org.br 
Diretoria 2016/2019: Adnalva Alves de Oliveira, Adolfo 
Matosinhos Bento, Aléxia Conceição Paula Souza, Ana Izabel 
de Oliveira, Edson de Souza Pinho, Flávia Tatiana da Silva, 
Hylton Luiz Rocha, Joaquim Valdomiro Gomes, José Maria dos 

Santos, José Maria Pereira, Lauro Pedro Gonçalves, Marcelo 
Dener de Souza, Marcelo Ferreira Bento, Maria Jose�na 
da Silva Souza, Marlene Garcia da Silva, Olimar da Silva
Pedro da Cruz Batista, Valdiney Morais Lima, Vânia Carvalho 
Pinheiro e William Rosa Mourão.

Edição e projeto grá�co:  Movimento Comunicação 
Tiragem: 12 mil exemplares
Grá�ca: Sempre Editora

HOSPITAL SOFIA FELDMAN
O Hospital continua atra-
sando o pagamento dos 
salários dos trabalhado-
res. O pagamento do mês 
de janeiro também foi 

pago com atraso e parce-
lado. O Sindicato conti-
nuará de olho e organi-
zando as lutas para que 
a situação não continue 
acontecendo.

Salários atrasados 
no Hospital Luxemburgo/Associação Mário Penna

JANEIRO DE 2018

O ano começa com ataques aos trabalha-
dores. Atraso de salário e retirada de direitos. 
Como exemplo, o feriado em dobro e o adicio-
nal noturno estendido. Além disso, o funcioná-
rio tem sofrido com as condições precárias de 
trabalho, falta de insumos e etc.

Por isso, o SINDEESS convoca os trabalha-
dores a paralisar suas atividades!

A administração não apresenta a receita e 
nem as doações de inúmeras pessoas por mês 
e alegam não ter dinheiro para pagar o salário 
dos trabalhadores.

SÓ A LUTA MUDA A VIDA DOS TRABALHADORES!

FORA TEMER! TIRE AS MÃOS DOS NOSSOS DIREITOS!

AGORA É GREVE!!!

EDITAL
Publicado no Jornal Hoje em Dia, no dia 11 de Janeiro de 2018, página 9.

SINDICATO	DOS	EMPREGADOS	EM	ESTABELECIMENTOS	DE	SERVI-
ÇOS	DE	SAÚDE	DE	BELO	HORIZONTE, com base territorial nas cidades de 
Belo Horizonte, Caeté, Sabará e Vespasiano, com sede na cidade de Belo Horizon-
te à Rua Floresta nº 114, Bairro Floresta, convoca todos os trabalhadores interes-
sados da categoria, que trabalham na ASSOCIAÇÃO MARIO PENNA -   sócios 
e não sócios da entidade - para realização, nos termos de seu Estatuto Social,  de 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia  12/01/2018, na Rua. Gen-
tios, 1350 - Luxemburgo, Belo Horizonte - MG, 30380-472, às 07:00 horas em 
primeira convocação, ou às 07:30horas em segunda convocação para tratar e de-
liberar sobre a seguinte ordem do dia:

a) Leitura, aprovação e rati�cação da Ata da Assembleia que aprovou a Pauta 
de Reivindicações para a data-base de 1º de abril de 2017; 
b) Discussão sobre o atraso no pagamento de salários dos empregados;
c) Deliberações sobre Greve inclusive sobre o pagamento de dias parados e 
não punição dos participantes do eventual movimento paredista;
d) Autorização para a diretoria do Sindicato negociar, assinar Acordos Coleti-
vos, Contratos Coletivos, Convenções Coletivas e Aditivos a estes, assim como 
ajuizar Dissídios Coletivos ou quaisquer ações que sejam necessárias à defesa 
do interesse da categoria, inclusive substabelecer tais poderes;
e) Deliberação sobre a instalação em caráter permanente da presente assembleia;
f) Deliberar sobre a construção da pauta reivindicatória para a data-base 1º de 
abril de 2018, inclusive sobre autorização do desconto da taxa negocial/taxa de 
fortalecimento sindical;
g) Deliberar sobre a autorização do desconto da contribuição sindical;
h)  Leitura e aprovação da ata da presente assembleia;
i) Deliberações consequentes

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA

DATA: 12 DE JANEIRO 
HORÁRIO: 7H (1ª CHAMADA)

7H30 (2ª CHAMADA)

LOCAL: PORTARIA DOS 
FUNCIONÁRIOS
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