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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
DE BH. COM BASE TERRITORIAL EM CAETÉ,
SABARÁ E VESPASIANO

CAMPANHA SALARIAL 2018
No mês de fevereiro foram realizadas em BH e região as
assembleias para aprovação da pauta de reivindicações dos
trabalhadores. A pauta foi encaminhada para os patrões e
essa semana terá uma reunião de negociação.
As greves e mobilizações deste início do ano mandaram
um recado claro para os patrões e para o governo: não vamos deixar diminuir salários, aumentar a jornada de trabalho e precarizar nossas condições de vida. Estamos prontos
para aumentar nossa mobilização pela valorização do trabalhador da saúde, por ganho real e pisos salariais, reajuste
no vale alimentação e melhores condições de trabalho.
Vamos lutar também pela redução da jornada de trabalho, sem redução de salários e intensificar o combate ao assédio moral, sexual e desvios de função.
A reforma trabalhista foi aprovada por um congresso
de corruptos que só quer aumentar a exploração e precarizar as condições de trabalho para aumentar os lucros dos patrões. Não deixaremos que ela seja aplicada!
No dia 6 de abril será nossa primeira reunião de negociação. É hora de fortalecer nossas mobilizações
em cada hospital, por isso, estaremos realizando assembleias em varios locais para mostrar nossa força e organização e exigir respeito e melhores salários.

Em greve há quase dois meses, trabalhadores da Santa Casa de Caeté aprovam a pauta de
reivindicação e desconto da contribuição sindical

ALGUMAS REINVINDICAÇÕES:
•
•
•
•

Reajuste salarial
• Adicional noturno extendido
Feriado em dobro
• Auxílio creche
Melhores condições de trabalho • Fim do assédio moral
Pelo fim do atraso de salários

• Homologação no Sindicato
A assistência aos trabalhadores no momento da homologação
garante que as verbas rescisórias sejam pagas e fiscaliza o
cumprimento dos direitos trabalhistas.
•

Fim da pressão dos patrões para que os trabalhadores não contribua com o sindicato
Algumas chefias dos hospitais estão pressionando os trabalhadores para não contribuírem com o sindicato, organizando listas
de assinaturas para não descontar a contribuição sindical. Isso
é uma conduta que ataca a livre organização dos trabalhadores.

VAMOS FORTALECER AS
MOBILIZAÇÕES!

Trabalhadores do Hospital Luxemburgo se mobilizam para receber salários em dia

ESSE MOMENTO É DECISIVO: PARTICIPE DAS
ASSEMBLEIAS NO SEU LOCAL DE TRABALHO!

Dias 05 e 06 (quinta e sexta-feira)
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CONTRIBUA COM SEU SINDICATO!
Participe das assembleias sobre o desconto da contribuição sindical
dias 05 e 06 de abril nos locais de trabalho
Com a reforma trabalhista, os grandes
Nos mês de fevereiro foram realiempresários e o governo estão tentando
zadas as assembleias para autorização
enfraquecer os Sindicatos. Agora, eles
da contribuição sindical e centenas de
pensam que vão ficar soltos para fazer o
trabalhadores puderam participar do
que quiser com os trabalhadores. Porém,
debate sobre a sustentação do Sindicaestão enganados. Retiraram da legislação
to. Nesta semana vamos realizar novas
trabalhista a contribuição sindical, penassembleias para seguir conversando
sando que isso iria enfraquecer nossa luta.
sobre a importância da contribuição
O SINDEESS
sindical
para
a manutenção "o Sindicato é um forte instru- acredita que o Sindo
sindicato. mento de luta para manutenção de dicato deve ser
sustentado com a
Todos nós
direitos e garantir novas conquistas" contribuição volunsabemos
que
tária dos trabalhao Sindicato é
dores. Quem contribui é porque acredita
um forte instrumento de luta para maque o Sindicato deve ficar de pé, presente
nutenção de direitos e garantir novas
na luta do trabalhador, exercendo seu paconquistas. Só neste ano temos exempel - auxiliando e representando quando
plos de lutas importantes da categoria
for necessário. Além das mobilizações,
em que um Sindicato forte fez diferença.
o papel do Sindicato é de firmar conO Sindicato participou ativamente
venções coletivas e acordos para firmar
na mobilização dos trabalhadores da
nossas conquistas. Prezamos por manter
Associação Mario Penna/Luxemburgo,
alguns serviços como assistência jurídiHospital Santa Casa de Caeté e do Hosca, comunicação, lazer e tantos outros.
pital Sofia Feldman, que vinha atrasanPor isso, chamamos os trabalhado salários e 13º. Ainda é necessário
dores para participar das assembleias
muita organização para manter salários
para conversamos sobre a sustentação
em dia e condições dignas de trabalho.
do nosso sindicato. Essa semana os diOs
trabalhadores
só
garetores e delegados estarão nos hosnham com um Sindicato forte.
Somente organizados e unidos pitais para conversar e esclarecer as
dúvidas sobre a contribuição sindical.
podemos manter a nossa entidade!

O QUE É A CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL?
É o desconto referente a um dia de trabalho, uma vez por ano, que serve
para manter e fortalecer os sindicatos.
A partir deste ano, esse desconto precisa ser aprovado em assembleia
pelos
trabalhadores.
É importante que todos participem
e
contribuam
voluntariamente com a organização sindical.

SEJA SÓCIO
Estamos intensificando nossa campanha de sindicalização, para manter
nosso sindicato sustentado pelos trabalhadores. O nome da nossa campanha
é “Uma andorinha só não faz verão”
porque acreditamos que todos juntos,
poderemos intensificar nossas lutas,
garantir nossa entidade sem nenhum
dedo de patrão, com nossa própria força.

MARIELLE FRANCO, PRESENTE!
O assassinato de Marielle Franco
e Anderson Gomes é um ataque a todos e todas que lutam contra as injustiças e a violência contra negros
e pobres das favelas e das periferias.
Nos solidarizamos com os companheiros e familiares das vítimas
e exigimos imediata investigação
do crime e punição dos criminosos.

Todo repúdio a esse crime bárbaro!
Marielle Franco, presente!

Trabalhadores do Hospital Sofia Feldman se mobilizam por respeito e salários em dia
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Diretoria 2016/2019: Adnalva Alves de Oliveira,

Maria dos Santos, José Maria Pereira, Lauro

Vânia Carvalho Pinheiro e William Rosa Mourão.

R. Floresta, 114. Floresta. Belo Horizonte, MG.

Adolfo Matosinhos Bento, Aléxia Conceição

Pedro Gonçalves, Marcelo Dener de Souza,
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