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NENHUM DIREITO 
A MENOS!

   Trabalhadores da saúde  se mobilizam e fazem greve contra a perda de direitos e 
para garantir salários em dia
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Nos últimos meses os trabalhadores do setor filantrópico tem 
se mobilizado para garantir os salários em dia, melhores condi-
ções de trabalho, respeito e valorização profissional. Para rece-
ber salários e conseguir pagar suas contas o único caminho que 
os trabalhadores tem encontrado é a greve e as mobilizações.

A verba principal do setor filantrópico são os recursos do 
SUS. Este modelo de gestão preconiza que no mínimo 69% das 
receitas venham de recursos públicos. Como sabemos, há uma 
política concentrada de todos os governos para retirar serviços 
públicos essenciais da população e transferir para os grandes 
empresários. Desta maneira, o setor filantrópico sofre do mes-
mo sucateamento que o setor público. As verbas não tem sido 
repassadas com regularidade e ainda os valores de repasses es-
tão congelados desde 2013.

Associado ao desfinanciamento do SUS, o governo do Estado 
de Minas não repassa os valores devidos com regularidade e o 
município pouco contribuiu para o setor. Nessa ciranda em que 

Trabalhadores da saúde se 
somam às lutas

CRESCE A RESISTÊNCIA CONTRA OS ATAQUES DO 
GOVERNO NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

os governos se desresponsabilizam com a saúde, os trabalha-
dores sofrem com a falta de salários e falta de materiais neces-
sários para o exercício de suas funções. Por isso, as greves tem 
sido a solução para sejam ouvidos e consigam receber salários. 
As últimas greves no Hospital Sofia Feldman, Hospital Luxem-
burgo/Associação Mario Penna e Santa Casa de Caeté são mo-
bilizações por dignidade e em defesa da saúde pública.

A luta dos trabalhadores da saúde de BH e região é parte 
da luta de todos os trabalhadores do Brasil que resistem con-
tra o sucateamento dos serviços públicos, contra as reformas 
trabalhista e da previdência e contra a terceirização. Só é possí-
vel combater os ataques do governo e dos patrões com greves e 
mobilizações, a exemplo do que fizeram os professores em São 
Paulo e os manifestantes em todo o país, logo após o assassinato 
de Marielle. Precisamos de uma rebelião, onde o povo pobre 
coloque para correr todos aqueles que ousam nos atacar, retirar 
nossos direitos e precarizar nossas condições de vidas.

Diante das fortes mobilizações que 
ocorreram em defesa da aposentadoria 
e da pressão sobre os deputados, com a 
palavra de ordem “se votar, não volta!”, 
o presidente Michel Temer foi obriga-
do a reconhecer que não possuía os 
votos necessários para aprovação da 
Reforma da Previdência e arquivar o 
projeto. Porém, os estados e municí-
pios seguem na tentativa de retirar as 
aposentadorias dos trabalhadores. Um 
grande exemplo de luta que ensina a 
todas as categorias foi a resistência dos 
servidores de São Paulo.

 Em São Paulo, a prefeitura tentou 
emplacar a Reforma da Previdência 
no município, de autoria de Fernando 
Haddad (PT). Para aprovar o projeto, a 
prefeitura usou os mesmos argumen-
tos do governo federal: déficit da pre-
vidência e falência das contas públicas, 
e também foi para a TV com campa-
nha publicitária, para tentar ganhar 
o apoio popular. Mas, foi derrotado 
exemplarmente pela força das gigan-
tescas manifestações, iniciada pelos 
professores.

 Cerca de 80 mil pessoas ocuparam 
a frente da Câmara Municipal Paulista, 
para defender o direito à aposentado-
ria e lutar contra o aumento da contri-
buição previdenciária dos servidores, 
de 11% para 14%, além de uma alíquo-
ta adicional sobre os vencimentos, po-
dendo o confisco nos salários chegar a 

18%. As manifestações continuaram cres-
cendo. Até o projeto ser retirado da pau-
ta, em 27 de março, foram 20 dias de uma 
greve forte, que chegou a paralisar cerca 
de 100% das escolas, e contou com a ade-
são e o apoio de outros setores. Não teve 
“arrego”. 100 mil servidores municipais 
nas ruas derrotaram o projeto. Esse é o ca-
minho que toda a classe trabalhadora deve 
seguir, derrotar os ataques dos governos e 
patrões com mobilizações e luta.

MARIELLE FRANCO PRESENTE 
NAS LUTAS!

Marielle Franco, a quinta vereadora 
mais votada do Rio de Janeiro, foi assassi-
nada na noite do dia 14 de março. Mulher 
negra, da favela, não se absteve de denun-
ciar a violência contra negros e pobres.

As ruas do Brasil, de norte a sul, prin-
cipalmente no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, foram tomadas por dezenas de 
milhares de pessoas. A indignação com a 
execução a tiros da vereadora carioca do 
PSOL Marielle Franco e de seu motorista 
Anderson Pedro Gomes na região central 
do Rio somou-se à exigência de justiça, in-
vestigação rápida, punição dos culpados e 
fim da intervenção federal naquele estado.

A violência desse assassinato pro-
vocou uma forte comoção e indigna-
ção, levando a um repúdio generalizado 
dentro e fora do país. Seu assassinato 
é um ataque a todos e todas que lutam 
contra a intervenção militar no Rio de 
Janeiro e contra a violência contra ne-
gros e pobres das favelas e das periferias.

O Sindeess se solidariza com 
as companheiras e companheiros 
do PSOL, com os familiares e ami-
gos de Marielle e de seu motorista e 
com os que lutam no Rio de Janeiro.

Exigimos imediata investigação do 
crime, punição dos criminosos e o fim 
da intervenção militar no Rio de Janeiro.

Exemplo de luta: barrar as reformas nos 
estados e municípios
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VEJA ALGUNS DOS PONTOS QUE TER-
EMOS QUE IMPEDIR QUE APLIQUEM:

Acordo coletivo: Os patrões querem im-
por o Negociado sobre o Legislado, reali-
zar negociações diretas com os trabalha-
dores sem a presença do Sindicato, ou do 
Ministério do Trabalho, com isso poderá 
impor regras para aumentar a-inda mais 
as perdas dos trabalhadores.
Parcelamento das férias: As empresas 
poderão impor que o trabalhador retire 
as férias parceladas, de acordo com a ne-
cessidade da empresa. 
Jornada de trabalho: A jornada diária 
pode chegar até a 12 horas, e o limite de 
horas semanais aumentar de 44 para 48 
horas. Para 12 horas seguidas, haveria 36 
ininterruptas. Trata-se de uma modali-
dade já conhecida para os trabalhadores 
em saúde e sabemos que desgasta muito 
o trabalhador, podendo aumentar ainda 
mais o risco de “acidente” na produção.
Intervalo de Almoço: Autoriza as empresas 
a obrigar o trabalhador a almoçar em 30 

3

Não vamos baixar a guarda: reforma da previdência 
ainda é preocupação dos governantes

NENHUM DIREITO A MENOS
Resistir à aplicação da reforma trabalhista em cada local de trabalho

A retirada da Reforma da Previdência 
da pauta do Congresso Nacional representa 
uma vitória dos trabalhadores e uma derro-
ta do governo Temer. O anúncio da suspen-
são da votação ocorreu, inclusive, em meio 
ao Dia Nacional de Lutas.

Alvo de uma forte mobilização e resis-
tência dos trabalhadores desde dezembro 
de 2016, quando começou a tramitar no 
Congresso, a medida não obtinha votos fa-
voráveis suficientes para sua aprovação nes-
te ano eleitoral. A ameaça dos trabalhado- 
res organizados provavelmente pensou: “Se 
votar, não volta”.

Foi uma grande vitória a não aprovação 
da reforma da previdência, uma vitória do 

movimento diante das várias mobilizações 
de 2017, como a maior greve geral do país 
e a maior ocupação em Brasília. Nós ga-
nhamos o debate do governo, da compra de 
parlamentares, de isenção para vários se-
tores, como o agronegócio, para conseguir 
aprovar a proposta, e ganhamos também, 
nas ruas, a opinião da sociedade, que foi 
contrária à reforma, nos resultados de to- 
das as pesquisas, mesmo com a forte pro-
paganda do governo e da grande imprensa.

O argumento para a retirada do ataque à 
aposentadoria da pauta do Congresso foi o 
decreto que prevê a intervenção federal na 
área de segurança no Rio de Janeiro, pois, 
de acordo com a Constituição Federal, em 

momentos de intervenção não pode haver 
alterações constitucionais.

Apesar disso, mudanças que não depen-
dem de emendas constitucionais podem 
ocorrer. Alterações, como o cálculo do be-
nefício, podem acontecer, mesmo durante a 
intervenção federal no Rio.

É preciso manter a mobilização e a uni-
dade contra os ataques à aposentadoria e 
aos direitos trabalhistas, enfrentar as priva-
tizações e lutar em defesa dos serviços pú-
blicos e pela revogação da Reforma Traba-
lhista e da EC 95/16. A Campanha Salarial 
de 2018 segue nesta perspectiva.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

São mais de 100 artigos da CLT que foram 
alterados com a reforma trabalhista. Já está 
em vigor essa nova legislação que ataca nos-
sos direitos e quer aumentar a exploração dos 
trabalhadores. Os hospitais, clínicas e labo-
ratórios de BH e Região estão implementan-
do esses ataques que só tem acabado com a 
saúde dos trabalhadores e provado acidentes.

São vários abusos que o governo cometeu 
modificando a CLT e que estão sendo ques-
tionados por entidades como a ANAMATRA 
- Associação Nacional dos Magistrados do 
Trabalho, a ABRAT - Associação Brasileira 
dos Advogados Trabalhistas, a ANPT - As-
sociação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho, entre outras, que denunciam a incon-
stitucionalidade das alterações aprovadas 
pelo congresso e governo corruptos.

A Reforma Trabalhista foi um ataque 
a classe trabalhadora do nosso país. Vári-
os países já tem implementado reformas 
com a desculpa de aumentar o número de 
emprego. Pura mentira, no final das con-
tas, percebemos que os capitalistas que-
rem cobrar a conta da sua crise explorando 
mais a classe trabalhadora, aumentando 
os acidentes de trabalho e doenças ocu-
pacionais, devido ao aumento do ritmo 
de trabalho combinado com pioras nas 
condições objetivas para se trabalhar. O que 
temos acompanhado é o aumento da infor-
malidade e não o aumento de empregos.

Para os trabalhadores em saúde a ro-
tatividade é um dos aspectos que mais 
pesam e que também gera adoecimento e 
precarização, porque a todo momento fi-

camos instáveis, sem saber onde vamos 
trabalhar. Além da adaptação ao novo tra-
balho, normalmente os salários são meno-
res e as condições de vida só vão piorando.
Por isso, chamamos todos para resistir 
à aplicação da reforma, aumentar as 
mobilizações e barrar todos os pon-
tos que retiram nossos direitos e pre-
cariza nossas condições de vida.

minutos. 
Ações trabalhistas: Criou um mecanismo 
para inibir o trabalhador entrar na justiça, 
contra a empresa, impondo multa ao tra-
balhador, caso obrigando-o a pagar a cau-
sa trabalhista, caso ele perca na justiça. 
Horas trabalhadas e transporte até o trab-
alho: Quando a empresa utiliza transporte 
próprio ou fretado, a hora de trabalho 
não mais será computada como parte da 
jornada.
Terceirização: Com a lei da terceirização 
aprovada pelo Congresso e sancionada 
por Temer, as empresas vão deitar e rolar, 
pois poderão demitir os seus funcionári-
os e terceirizar todas as funções, pagando 
um menor salário e aumentando o seu lu-
cro, mesmo que a “reforma” trabalhista, 
propõe, “uma quarentena”, que proíbe a 
empresa demitir o trabalhador efetivo e 
recontratá-lo como terceirizado em me-
nos de 18 meses.
Rescisão de contrato: Autoriza a empresa 
a realizar o acerto rescisório dentro da 
própria empresa. Não podemos deixar! 
Homologação é no Sindicato, onde temos 
assistência jurídica e apoio para receber 
tudo que é de direito.
Mulheres e trabalho insalubre: Obriga as 
mulheres grávidas ou lactantes a trabal-
har em ambientes insalubres, mesmo que 
ainda exija um atestado médico que ga-
ranta não haver riscos ao bebê e nem à 
mãe.
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GREVES COBRAM SALÁRIOS 
EM DIA

EM DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA

Vários hospitais que fazem o atendi-
mento SUS vivem a precariedade e o risco 
de desassistência devido à  falta de repasse 
regular da verba. Recursos federais insufici-
entes e a falta dos repasses do governo do 
Estado só mostram a falta de compromisso 
com os trabalhadores e com a população. A 
saúde não é mercadoria e não vamos deixar 
que os serviços públicos sejam privatizados. 

Nosso trabalho e os serviços à popula-
ção passam por constante insegurança. Todo 
mês não sabemos se teremos salários em dia 
para pagar nossas contas. As condições de 
trabalho nos hospitais só tem piorado. Falta 
tudo e com a crise econômica aumentou o 
número de usuários das instituições públicas.

Por tudo isso, o caminho que te-
mos tomado é de cobrar nossos di-
reitos e defender a saúde pública.

PARTICIPE!
No dia 17/04 realizaremos uma audiência pública para exigir 
providências quanto à regularidade dos salários e debater a 
situação econômica dos hospitais filantrópicos. 

Trabalhadores do Hospital Sofia Feldman se mobilizam por 
respeito e salários em dia

Trabalhadores do Hospital Luxemburgo se mobilizam para receber salários em dia

Trabalhadores da Santa Casa de Caeté em greve há quase dois meses
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O Departamento Jurídico do SINDEESS atua de 
maneira sistemática para o cumprimento dos di-
reitos 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.

trabalhadores que solicitam análise de seus casos para, uma vez 
constatado o direito, negociarmos com a Santa Casa o pagamento.

ADICIONAL NOTURNO/PRORROGAÇÃO DO ADICIONAL 
NOTURNO
Associação Beneficente Paulo de Tarso
Processo nº 1752-26.2013.5.03.0007 
Acordo Judicial realizado - em pagamento. 
SEMPER S.A. – Serviço Médico Permanente
Processo: 01608-2005-005-03-00-0 – 
Adicional noturno
Celebrado Acordo Judicial – Integralmente pago, prosseguindo 
apenas para pagamento de contribuições previdenciárias.  
Socor S/A
Processo: 1537-35.2013.5.03.0109 –
Ação Trabalhista – Prorrogação do pagamento do adicional noturno
O Processo foi julgado procedente, e encontra-se pendente de 
julgamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Hospital.
Unimed Belo Horizonte Cooperativa De Trabalho Médico
Processo: 0010759-46.2016.5.03.0004 - adicional noturno após 
05h
Processo julgado procedente e encontra-se pendente de recurso 
interposto pelo Hospital ao TRT.  

MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO
Corporação De Médicos Católicos – Hospital São 
Francisco De Assis
Processo: 00754-2009-106-03-00-9 - Cláusula 7ª das 
sentenças normativas de 2006 e 2007
Processo julgado parcialmente procedente e encontra-se em 
fase de execução. 
Santa Casa De Misericórdia De Belo Horizonte
Processo: 00104-2003-113-03-00-3 - Multa por atraso no 
pagamento de salários
Foi celebrado acordo judicial. Está sendo realizada a triagem dos 

O SINDICATO, ALÉM DE PUBLICAR NO JORNAL, ENCAMINHA TODAS AS DENÚNCIAS AO 
DEPARTAMENTO JURÍDICO E PROCURA ORGANIZAR OS TRABALHADORES NO LOCAL 

PARA RESISTIR AOS DESMANDOS DAS CHEFIAS

HOSPITAL SOCOR - GERAL
Desde 2014 o hospital não faz o deposito do fundo 
de garantia na conta dos trabalhadores. Estamos de 
olho, os trabalhadores estão sem garantia de nada já 
que a reforma trabalhista acabou ainda mais com nos-
sos direitos.

MATER DEI UTIP – CONTORNO
A Coordenadora intimida os trabalhadores cobrando 
serviço nos corredores do hospital, além de sobrecar-
ga de trabalho somos humilhados e desrespeitados.

MATER DEI SANTO AGOSTINHO 
Gerente do Pronto Socorro  assedia funcionários;
Sup. Adm. Do Pronto Socorro assedia funcionários;
Sup. Enf. Do Pronto Socorro assedia funcionários do 
plantão par diurno;
Assistente chefe de portaria assedia também fun-
cionário do plantão par.

MATER DEI MATERNIDADE –SANTO AGOSTINHO
Lá o que vale é a produtividade. Como se na saúde 
tivesse jeito de produzir da forma que querem. Coor-
denadora  exige que os funcionários  deeem conta da 
maternidade  e de outros setores aumentando a so-
brecarga de trabalho. Há ainda falta de funcionários. 

HOSPITAL DA BALEIA PRONTO ATENDIMENTO
Enfermeiro ameaça funcionários e trata com pouco 
caso e fora que o serviço que é de competência do 
mesmo é feito pelos técnicos de enfermagem. O mes-
mo só fica fazendo protocolo, gritando e ameaçando 
os funcionários.

HOSPITAL BALEIA HEMODIALISE
No setor de hemodiálise os técnicos de enfermagem  
estão sendo obrigados a recolher roupas sujas e pesa-
das, para levar para a lavanderia, função que não e do 
técnico e tem causado problemas na coluna.

HOSPITAL FELÍCIO ROCHO LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS
Trabalhadores vêm sofrendo com a ação das atuais co-
ordenação e gerência que de maneira ditatorial, sem 
diálogos vem impondo regras que ferem disposições 
legais gerais e da própria fundação. Episódios de assé-
dio moral são comuns. São muitas as queixas entre os 

colaboradores de que a rotina no setor do laboratório 
tem sido hiper estressante e humilhante devido ao 
tratamento hostil e assediante da coordenadora que 
não admite nenhum tipo de falha, ou seja, a humani-
dade dos funcionários vem sendo esquecida.
Estão acontecendo desligamentos de funcionários 
por justa causa sem que haja motivo para assim ser-
em qualificadas. Os trabalhadores  que denunciaram  
desvios de função foram demitidos por justa causa. 
Vamos reverter esses desmandos.

HOSPITAL FELICIO ROCHO CENTRO CIRURGIO
Trabalhadores estão sofrendo com sobrecarga de tra-
balho no plantão noturno, há assedio por parte do 
coordenador, o mesmo não aceita opinião de fun-
cionários, nunca está aberto para ouvir os  trabalha-
dores e  ameaça a dar advertência  .

HOSPITAL FELICIO ROCHO FARMACIA
O hospital passou uma escala para de férias para 
que os trabalhadores escolhessem três períodos, mas 
quando recebemos a definição todos estavam sem ne-
nhum dos períodos selecionados, não há motivação e 
nem respeito com os trabalhadores.

HOSPITAL MADRE TERESA UTI 3
Para mostrar serviço a chefia sobrecarrega, maltrata 
e descrimina trabalhadores do setor, não os deixando 
utilizar a copa alegando que a mesma é liberada so 
para os médicos e fisioterapeutas.

HOSPITAL VERA CRUZ CME
Há sobrecarga de trabalho o setor, a mais de seis 
meses não repõem funcionários, os mesmos estão 
adoecendo e não há horário de descanso, sempre fa-
zem promessa de repor o quadro de funcionários mas 
não repõem, a cada dia tem mais e mais serviços no 
setor, o plantão noturno esta tudo sobrecarregado e 
nem se quer podemos fazer o horário de lanche , além 
de o hospital não servir o lanche para o setor de CME 
a diferença de salários de trabalhador para trabalha-
dor, uns ganham mais e outros menos.

HOSPITAL LUXEMBURGO POSTO 4
Supervisora  age com pressão usando de sua fun-
ção de forma negativa, torna o trabalho desgastante, 
mostratndo desrespeito aos subordinados, pequenos 

detalhes ela leva para coordenação, tudo ela leva , ela 
faz com que os trabalhadores peçam demissão.

HOSPITAL LUXEMBURGO LABORATORIO
Chefia esta induzindo os técnicos a erros, grita, há 
abuso de poder, ameaça, advertência por qualquer 
motivo e nem argumentar podemos, há um rotativi-
dade enorme , estamos sendo induzidos a pedir de-
missão. A mesma humilha os trabalhadores , ela leva 
os problemas pessoais para o setor de trabalho. Está 
insustentável trabalhar dessa forma.

HOSPITAL SÃO FRANCISCO CONCORDIA - CME
Abuso de poder pela supervisora do dia, a mesma 
pega no pé dos funcionários, trata funcionários com 
grosserias, pressiona a pessoa até dar justa causa, no 
plantão noturno ela pega no pé de todos com muita 
arrogância e falta de respeito.

Supervisora da CME assedia funcionários, tratando 
com desigualdade e arrogância.

ASSOCIAÇÃO MARIO PENNA
Enfermeira passa em todos os setores, a mesma não 
tem educação para conversar com os trabalhadores, 
vive ameaçando os mesmos e a coordenação do Hos-
pital sabe de todo ocorrido, mas mesmo assim não 
tomam providencias, trabalhadores estão sem saber o 
quer fazer, todos com medo de serem mandados em-
bora. O pior é a falta de educação.

HOSPITAL SÃO JOSÉ - SND
Há assédio moral no setor de SND constantemente, 
os trabalhadores estão trabalhando sob pressão por 
parte da coordenação, está gritante a falta de respeito, 
desumanidade, muita sobrecarga de trabalho e obri-
gando os trabalhadores a pedir demissão, trabalha-
dores já não aguentam mais.  O Hospital está com a 
prática de contratar trabalhadores por três meses e 
antes de vencer o período de experiência demitir os 
mesmos para não haver vínculo empregatício e ou es-
tabilidade de emprego.

HOSPITAL MADRE TERESA - SETOR DE AUTORIZAÇÃO 
Coordenação grita com os trabalhadores, não ha ética 
profissional, há assedio moral constante no setor. O 
sindicato exige soluções.

FGTS
Santa Casa De Misericórdia De Belo Horizonte
Processo: 01553-2005-018-03-00-4 
Processo julgado parcialmente procedente, e encontra-se em fase 
de execução.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Hospital Vera Cruz S.A.
Processo: 01705-2005-018-03-00-9 – Prêmio assiduidade
O processo foi julgado procedente, e encontra-se em fase de 
cálculos. 
COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS APS e Outros
Processo nº 0011444-84.2015.5.03.0005
Processo foi julgado procedente, e está em fase de execução. 
DOBRA DE FERIADO EM JORNADA 12X36/ PRORROG. 
ADICIONAL NOTURNO
Fundação Educacional Lucas Machado – FELUMA
Processo: 831-27.2014.5.03.0106 – Dobra de feriados e 
prorrogação do pagamento do adicional noturno.
Processo julgado parcialmente procedente em 1ª e 2ª instâncias, 
aguardando julgamento do nosso Recurso de Revista pelo TST. 
Santa Casa De Misericórdia De Belo Horizonte
Processo: 613-62.2014.5.03.0182 – remuneração em dobro dos 
feriados e prorrogação do pagamento do adicional noturno.
Processo julgado parcialmente procedente. O Processo está em 
fase de execução.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Veja algumas ações vitoriosas:
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Seminário de Formação da 
Diretoria SINDEESS

A diretoria do SINDEESS realizou nos dias 28 e 29 de março 
um importante seminário de formação. O objetivo principal do 
seminário foi compreender a nova legislação trabalhista e os no-
vos desafios para diante dos ataques dos governos e dos patrões.

Entender os impactos da reforma trabalhista para a 
atividade sindical, reforçar o papel dos dirigentes sin-

SEMINÁRIO

dicais neste novo momento e definir diretrizes políticas 
para atuação e formas de resistência consciente no com-
bate as medidas da reforma foram os eixos do seminário.

Ao final dos dois dias, saímos mais confiantes e organiza-
dos para fortalecer as mobilizações e resistir a aplicação da 
reforma trabalhista nos hospitais de Belo Horizonte e Região. 

Delegado Sindical fortalece 
nosso time

DELEGADOS SINDICAIS

O delegado sindical é o elo mais próxi-
mo entre o Sindicato e os trabalhadores e 
atua como representante da categoria no 
local de trabalho. Ele é o respon-
sável por organizar e mobilizar os 
trabalhadores em cada local para o 
combate aos desmandos existentes, 
ajudar na construção das pautas e a 
organizar as demandas. 

Conseguimos garantir no esta-
tuto e na convenção coletiva a re-
presentação de base, que é um dos 
alicerces do Sindicato. A conquista 
do delegado sindical foi fruto de 
muitas lutas. Os governos e patrões 
sempre resistiram à presença da or-
ganização dos trabalhadores, mas a 
nossa luta foi mais forte e arrancou 
esse direito com a mobilização da 
classe trabalhadora.

 O delegado sindical deve ter 
uma atuação dinâmica e democrá-
tica, buscando sempre se reunir 
com seus colegas, explicar pacien-

temente cada passo da luta dos trabalha-
dores, de forma que todos possam deci-
dir sobre os rumos a serem seguidos. Ele 

deverá fomentar discussões que ajudem o 
trabalhador a compreender o que acontece 
na sociedade e no local onde atua. Deverá 

estimular a participação dos traba-
lhadores nas assembleias, congres-
sos, plenárias e nas lutas da cate-
goria e dos demais trabalhadores. 
Além de organizar as assembleias 
e reuniões nos locais de trabalho, o 
delegado sindical terá ainda o pa-
pel de propor e implementar ações 
cotidianas de combate àqueles que 
exploram e atacam a categoria.

 Por tudo isto, é fundamental 
que todos participem para eleger 
delegados que sejam defensores dos 
trabalhadores e não dos patrões. Já 
foram realizadas algumas eleições 
e elas continuarão acontecendo. 
Acompanhe com o diretor do seu 
local de trabalho, no quadro de 
avisos e no Facebook do Sindicato. 
Fique por dentro e fortaleça o time 
dos trabalhadores.
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Em abril, o Movimento Mulheres em 
Luta completa 10 anos de existência e re-
aliza, nos dias 21 e 22, o seu 2o Encontro 
Nacional. O objetivo do evento é avançar 
na organização independente das mulheres 
trabalhadoras, para combater o machismo 
e a exploração capitalista.

Nesta primeira década, o MML apontou  
as contradições existentes no governo da 
primeira mulher eleita presidente do Brasil. 
A falta de investimento nos serviços pú-
blicos essenciais, como saúde, educação e 
transporte, aliado ao número insuficiente 
de creches públicas, certamente continua 
sendo um dos problemas mais sentidos 

pelas mães trabalhadoras.
O MML desenvolveu várias campanhas 

importantes, dentre elas, contra o assédio no 
transporte público e contra o turismo sexu-
al, em especial, durante a Copa do Mundo. 
Neste período, ocorreu um crescimento alar-
mante dos casos de violência contra as mul-
heres.

O Brasil é o 5o país que mais mata mul-
heres entre os 84 países que compõem o 
ranking da Organização Mundial da Saúde.
São três assassinatos para cada grupo de 100 
mil, de acordo com o Mapa da Violência de 
2015. Mas as mulheres mostram toda sua 
garra e  firmeza e não titubeiam em ir à luta 

para defender suas vidas, seus empregos, 
seus direitos. São protagonistas no enfrenta-
mento aos ataques e reformas do governo 
Temer, assim como os projetos da bancada 
conservadora do congresso, que atacam di- 
reitos democráticos, como os que au- men-
tam a criminalização do aborto.
Em 10 anos muito foi feito, mas a realidade 
se mostra cada vez mais exigente. É preciso 
avançar ainda mais.

O 2o Encontro Nacional do MML, ocor-
rerá na quadra do Sindicato dos Metro-
viários de São Paulo (Rua Serra do Japi, 31 – 
Tatuapé). O Sindeess enviará uma delegação 
para participar das atividades.

2018M | Manifestações das mulheres 
se espalham pelo mundo

21 DE MARÇO
Dia Internacional de Luta contra o Racismo

O Dia Internacional de Luta da Mulher Trab-
alhadora, deste ano, entrou para a História, princi-
palmente pelas mobilizações que ocorreram na Eu-
ropa, como a inédita greve geral de mulheres por 
24 horas na Espanha, mas também pela ampliação 
de mobilizações em todo o mundo. Cerca de 170 
países realizaram manifestações no 08 de Março. 

Em 21 de março, celebra-se o Dia 
Internacional de Luta pela Elimina-
ção da Discriminação Racial. A data 
tornou-se um símbolo de protesto 
contra um ato de violência racista 
ocorrido neste dia, no ano de 1960, 
na África do Sul, conhecido como 
“Massacre de Shaperville”, quan-
do estudantes protestavam contra
o regime do Apartheid.

Durante a manifestação o exér-
cito atirou sobre a multidão, matan-
do 69 pessoas, e ferindo outras 186.

No Brasil, a população negra é a 
que mais morre por assassinatos. Se-
gundo o Atlas da Violência de 2017, 
78,9% dos negros têm mais chanc-
es de serem vítimas de homicídios.

Segundo levantamento feito pela 
CPI do Senado sobre o Assassinato 
de Jovens, divulgado em 2016, cerca 
de 23 mil jovens negros, de 15 a 29 
anos, são assassinados por ano no 
Brasil. São 63 por dia. Um a cada 23 
minutos. Estudos apontam que um 
número significativo dessas mortes 
são cometidas pelo aparato da polí-
cia militar. No estado de São Pau-
lo, as mortes de jovens negros em 
decorrência de ações policiais são 
três vezes mais numerosas do que as 
registradas para a população branca.

O Sindeess repudia veemen-
temente os assassinatos e crimes de 
ódio e segue  firme na luta contra 
todo tipo de opressão e exploração.

Massacre de Shaperville Genocídio do povo negro hoje
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Assessoria Jurídica 
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2102-2665 ou 2102-2658
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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

FORTALEÇA SEU SINDICATO: 
SINDICALIZE-SE

Sindicalização garante democracia no 
Sindicato

Lazer para os sócios

Todos ganham com a represen-
tação sindical. Com a reforma trab-
alhista, os grandes empresários e o 
governo estão tentando enfraquecer 
os Sindicatos, retirando da legisla-
ção a contribuição sindical, pensando 
que isso iria enfraquecer nossa luta. 

Nós acreditamos 
que a base de susten-
tação de uma entidade 
não pode ser um im-
posto e sim a contribuição espontânea 
de quem confia e acredita que o Sin-
dicato é importante para a categoria. 

A melhor forma de manter nossa luta 
é a sindicalização, porque não significa 
somente contribuição financeira mas é 
também uma forma de participação nos 
assuntos da entidade. O sindicalizado 
pode votar nas instâncias de decisão e 
participar dos momentos de delibera-
ção do Sindicato, portanto a sindical-
ização fortalece também a democracia.

Prezamos por manter alguns ser-

viços como assistência jurídica, comuni-
cação, lazer e tantos outros. Conseguimos 
construir patrimônios importantes para 
a categoria, como o casa de praia, porém 
de nada adianta ter esses serviços assis-
tenciais se não tivermos os trabalhadores 
organizados e participando. Todos nós 

sabemos que o Sin-
dicato é um forte in-
strumento de luta para 
manutenção de direitos 

e garantir novas conquistas. Só neste ano 
temos exemplos de lutas importantes da 
categoria em que um Sindicato forte fez 
diferença. Juntos conseguimos regularizar 
a situação de atrasos de salários em vári-
os hospitais, foi necessário dias de greve, 
muita organização e participação de todos.

Estamos intensificando nossa cam-
panha de sindicalização, para manter 
nosso sindicato sustentado pelos trabalha-
dores. O nome da nossa campanha é “Uma 
andorinha só não faz verão” porque acr-
editamos que todos juntos, poderemos in-

O SINDEESS possui um prédio com 8 apartamentos, com capacidade para até 8 pessoas em cada, 
para passar as férias com toda a família em Guarapari a baixo custo, basta se sindicalizar!

SEJA 
SÓCIO!

"A melhor forma de manter nossa 
luta é a sindicalização, porque ela 
garante a democracia no sindicato"

Trabalhadores da Santa Casa de Caeté votam sobre pauta de reivindicação e desconto da contribuição sindical

tensificar nossas lutas, ga-
rantir nossa entidade sem 
nenhum dedo de patrão, 
com nossa própria força.
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