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A saída é a luta 
independente dos 
trabalhadores!
 A Saúde é um tema de interesse 
de toda a população. Infelizmente, ela 
está cada vez mais a serviço dos ban-
queiros e grande empresários, e para 
eles o que importa é aumentar sempre 
mais seus lucros. E os governos estão do 
lado deles, contra o interesse da maioria 
da população.
 Enquanto o povo tentava esque-
cer um pouco a dureza da vida torcen-
do na Copa, o governo Temer estava 
tentando entregar mais uma parte do 
patrimônio para grandes bilionários 
estrangeiros, vendendo mais uma par-
te da Petrobrás e da Eletrobrás. Os pa-
trões tem tentado a todo custo retirar 
ainda mais os nossos direitos aplicando 
a Reforma Trabalhista e ainda estão à 
espreita para voltar com a Reforma da 
Previdëncia. Sem falar da PEC do teto 
de gastos que diminui ainda mais o gas-
to com saúde. 
 Os Hospitais Privados – sejam os 
particulares ou conveniados com o SUS 
– continuam crescendo, mas às custas 
da piora das nossas condições de traba-
lho, demissões, redução de salário e di-
reitos. Do mesmo jeito, as 100 maiores 
empresas (e bancos) que controlam a 
economia do Brasil – a maioria estran-
geira -  seguem ganhando cada vez mais. 
São elas as beneficiárias de toda essa en-
trega, e o dinheiro economizado com os 
nossos direitos vai todo para o bolso de-
les.
 Para se ter uma ideia, metade do 
orçamento do país vai para o pagamento 
de juros da dívida pública, e ela conti-
nua crescendo. E como eles ainda que-
rem mais, o governo quer acabar com os 
poucos direitos e serviços públicos que 
ainda temos.
 Agora, chegando as eleições, os 
candidatos dos patrões vão falar que de-
fendem a educação, os direitos e os ser-
viços públicos. O que eles não vão falar 
é que sem parar de pagar essa dívida, re-
vogar a reforma trabalhista, acabar com 
essa entrega descarada e reverter as que 
já foram feitas isso é impossível.
 O único jeito de garantir isso é 
por meio de uma rebelião, que pare o 
país e coloque todos aqueles que atacam 
nossos direitos pra fora. O caminho é a 
luta e a organização, como mostraram 
os caminhoneiros e as Professoras das 
UMEIS de BH. 
 E a serviço disso que está o SIN-
DEESS e a CSP Conlutas!

CAMPANHA SALARIAL

Negociações se arrastam com a patroNal
 O Brasil vive uma crise política 
e econômica, com várias mudanças nas 
Leis Trabalhistas que prejudicam os direi-
tos dos trabalhadores de uma forma geral.
 A campanha salarial deste ano não 
está avançando muito e foram poucos Acor-
dos Coletivos firmados. Este ano tivemos 
várias reuniões de negociação com a patro-
nal e chegamos até a evoluir em algumas 
cláusulas. Mas outras acabaram emper-
rando, principalmente aquelas que retiram 
direitos históricos e que não abrimos mão. 
 Em contrapartida, já assinamos com 
alguns hospitais, como Santa Casa/BH, São 
Francisco, Madre Teresa, Hospital Lifecen-
ter, Vera Cruz e mais de 200 clínicas. Tam-
bém existem alguns hospitais que têm din-
heiro, mas não valorizam seus profissionais, 
como no caso do Mater Dei, Felício Rocho, 
Unimed BH, Gestho, Semper, Feluma,
Vitallis e os que em todos os anos dizem

que não têm como aumentar o salário, po-
rém as obras nunca param, como no Hos-
pital Evangélico, Baleia, André Luiz, Sofia 
Feldman, Paulo de Tarso, Santa Casa de 
Sabará e Caeté.
 Por isso, vamos ter que nos unir 
para não ver nossas conquistas retiradas. 
O índice de reajuste deste ano foi uma 
“miséria”, que não chega a 2%. A patronal 
não reajusta porque não quer, não valoriza 
nosso trabalho e não está nem aí para nós. 
Por isso, quando vier a ONA, temos que 
falar que a prioridade da empresa não é o 
aumento dos lucros, não se importando se 
tenha saìdo mesmo que seja da boca dos 
nossos filhos. Os patrões só se importam 
em se enriquecer cada vez mais.
 É hora de acordar, se nos unirmos 
vamos ficar cada dia mais fortes para lutar e 
garantir nossos direitos!
 AVANTE COMPANHEIROS!

MATERNIDADE SANTA FÉ  - BLOCO CIRÚRGICO E 
BERÇÁRIO
Ma fé, chantagens, ameaças, pressão e até obrigar 
os funcionários a assinar advertências. Essa é a 
prática da Supervisão no setor. Estamos de olho!

HOSPITAL LUXEMBURGO - FARMÁCIA
Estão pressionando os supervisores a assediar os 
trabalhadores, obrigando-os a fazer funções que 
não são deles. Como se não bastasse a pressão so-
bre técnicos e auxiliares, agora os supervisores es-
tão sendo pressionados pelo gestores.

HOSPITAL  VERA CRUZ - PORTARIA 
Encarregado de portaria ameaça trabalhadores 
pelo Watts mas dá regalias a quem é indicado dele 
como aumentar a hora de almoço. Faz intrigas e 
ameaça a todos, fora o salário que está vindo er-
rado todos os meses e os valores não repostos.

HOSPITAL MADRE TEREZA - UNIDADE CORO-
NÁRIA
Há assédio constante no plantão par, mês de Maio, 
Diurno. No mês de Maio, em duas semanas, três 
trabalhadores do setor foram demitidos por conta 
desses atritos. Os problemas foram passados a co-
ordenadora que não tomou nenhuma providencia. 
O assédio é cometido na frente dos pacientes, que 
ficam horrorizados.

VITALLIS BARREIRO- HIGIENIZAÇÃO
Há sobrecarga de trabalho e os que permanecem 
estão adoecendo por isso. A situação se agrava a-
inda mais por não haver reposição de quadro.

HOSPITAL LIFECENTER - BLOCO CIRÚRGICO 19oA
Discriminação: trabalhadores são proibidos de 
usar banheiro e vestiário do setor, pois o mesmo é 
exclusivo para a equipe mèdica. Absurdo!

HOSPITAL FELICIO ROCHO - CENTRO CIRÚRGICO
Aumentaram as salas do centro cirúrgico e de re-
cuperação, porém não aumentaram o número de 
funcionários, o que tem causado sobrecarga de tra-
balho. Os técnicos tem que fazer serviços de anes-
tesias, mesmo tendo funcionários para isso 

durante o plantão diurno. Quem não faz é amea-
çado com advertência e balão.

HOSPITAL  LUXEMBURGO - ROUPARIA E HIGIENI-
ZAÇÃO 
Com a transferência do pessoal da Associação 
Mario Penna, a direção do Hospital, para não 
pagar o acerto, está usando a todo tipo de assédio 
e abuso, como o desvio de função, para forçar saí-
das - seja por pedido de demissão ou justa causa.

HOSPITAL SÃO FRANCISCO - CME
Supervisora do CME Concórdia plantão Diurno, 
cria leis, justifica atestados, assedia os funcionári-
os e por qualquer motivo dá punição, como ad-
vertência e balão, afim de forçar justa causa.

HOSPITAL VERA CRUZ - CTI
Enfermeiro do CTI, auxiliar da supervisora, trata 
funcionários com desrespeito. Os manda calar 
a boca e fala que ele está na coordenação para 
ser obedecido. Isso é assédio com todos os fun-
cionàrios! 

MATER DEI - UTIP SANTO AGOSTINHO
Supervisão foi proibida pela coordenação de as-
sinar os atestados dos funcionários. Agora o trab-
alhador tem que aguardar a coordenação, além do 
constrangimento de ter que pegar a guia no setor. 
Também denunciam sobrecarga de trabalho e que 
muitos estão pedindo demissão por causa disto.

HOSPITAL SÃO JOSÉ - HIGIENIZAÇÃO
Nova chefia trata mal os funcionários e ainda so-
brecarrega o setor. Estão proibindo-os de subir 
para os andares com pertences pessoais e de cir-
cular nos corredores. Até o banquinho que ficava 
disponível na horário de almoço para o pessoal foi 
tirado! A supervisão dá de ombros, mandando os 
funcionários falarem com quem não quer os ou-
vir.

MATER DEI CONTORNO - BLOCO CIRÚRGICO
Enfermeira supervisora grita e trata a maioria dos 
trabalhadores com muita rispidez. Excessão só 
com aqueles que são puxa-saco.

ALÉM DE PUBLICAR NO JORNAL, ENCAMINHAMOS TODAS AS DENÚNCIAS AO JURÍDICO E 
BUSCAMOS ORGANIZAR NOS LOCAIS A RESISTENCIA AOS DESMANDOS DAS CHEFIAS
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NOVO PROJETO

projeto "seu soNho, meu soNho"
 O Sindeess vem procurando 
prestar serviços que proporcionem mo-
mentos de lazer para nossa categoria, 
que luta tanto. Por isso, estamos lan-
çando o projeto “SEU SONHO, MEU 
SONHO” para construir 20 chalés na 
praia DUNAS DO PERÓ em Cabo 
Frio/RJ. O plano é expandir o exem-
plo que já temos em Guarapari, onde o 
sindicato tem um prédio que libera re-
servas a seus associados em um preço 
totalmente acessível.
 Para darmos inicio a esse projeto 
precisamos de um esforço coletivo.  Se 
cada associado realizar uma reserva no 
valor de R$500,00 reais, com pagamen-
to facilitado em até 10x sem juros, até 
dezembro de 2019 os chalés já deverão 
estar prontos.
 E quem fizer essa reserva stará 
entre os primeiros a desfrutar dessas 
nossas acomodações com Wifi, estacio-
namento, área de churrasco, quadra de 
peteca e muito mais! 

 Para a construção desse sonho é 
muito importante a fidelidade da catego-
ria, que poderá antecipar o pagamento da 
sua viagem. 
 A forma de agendamento será a 
mesma que já fazemos em Guarapari, por 
ordem de conclusão do pagamento. Por 
isso não deixe para depois, peça já o seu 
carnê ou parcele através do cartão de cré-
dito em até 10x sem juros!
 Os trabalhadores que fizerem essa 
primeira reserva poderão reservar mais 
de um Chalé. E, se necessário, também 
poderão reagendar sem nenhum acrésci-
mo, basta entrar em contato e avisar com 
antecedência  de até 2 meses.

Faça já sua reserva!

Festa comida de boteco - coNFraterNizaçao de FiNal de aNo 
para toda a categoria 

R$ 50,00
COMPRAS PELO SITE  OU NA SEDE 

DO SINDICATO

RETIRADA PESSOALMENTE
(SÓCIO OU DEPENDENTE)

ESPAÇO TÙNEL

RUA PITANGUI, 1100 - FLORESTA 

REALIZAÇãO 30/11

garantA já seu
convite!

VENDAS Â PARTIR DE 01/08

 Já é tradição na nossa categoria 
a nossa tradicional festa de final de ano.
Feita sob vários formatos, mas sempre 
com grande participação de trabalha-
dores e trabalhadoras de vários Hospi-
tais e clínicas de BH e região.
 E nesse ano não vai ser diferen-
te! Agora no Espaço Túnel, no bairro 
Nova Floresta, com toda a estrutu-
ra para mais um evento inesquecível. 
Churrasco, comida de boteco, bebida 
liberada, música boa. Não dá para ficar 
de fora!

 Afinal, a vida não está fácil e 
uma confraternização de fim de ano é  
fundamental para aliviar o stress e se-
guirmos mais fortes para as lutas que 
virão.
 Então não perca tempo, garanta 
já seu convite e de sua família. Com-
bine com seus colegas de trabalho e já 
coloque na agenda: 30 de Novembro 
é dia da festa "Comida de Boteco" do 
SINDEESS!
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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 Josefina 
da Silva Souza, Marlene Garcia da Silva, Olimar da Silva
Pedro da Cruz Batista, Valdiney Morais Lima, Vânia Carvalho 
Pinheiro e William Rosa Mourão.

Projeto gráfico:  Movimento Comunicação 
Edição: Rede S - Agência de Comunicação

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

Fortalecer o siNdicato 
é deFeNder Nossos direitos!

 Todos os dias escutamos os 
patrões e governos falando que es-
tão em crise, que o trabalhador tem 
direitos demais e que isso acaba di-
ficultando a situação para o lado de-
les. Dizem também que para resolver 
isso é preciso que todos se esforcem, 
tenham paciência e abram mão dos 
seus direitos para que as coisas vol-
tem ao normal. O que eles não dizem 
é que eles continuam lucrando e que, 
para continuar com seus lucros sem-
pre crescendo, querem que os custos 
sejam bancados pelos trabalhadores.

 Por isso que eles defendem a 
Reforma Trabalhista, querem acabar 
com a aposentadoria e manter os sa-
lários arrochados. Isso quando não 
atrasam os salários e ainda querem 
tudo funcionando normalmente.

 A única forma que nós, como 
trabalhadores, temos de resistir a isso 
é organizando a nossa luta. E quanto 
mais organizados estivermos, mais 
difícil será para eles retirarem nossos 
direitos. Por isso mesmo, eles tentam 

todo tempo nos dividir e atacar as 
nossas organizações de luta.

 A principal arma para a luta 
dos trabalhadores é o sindicato. Sa-
bendo disso, eles usam várias formas 
para tentar enfraquecê-la. Foi o que 
tentaram fazer com o  fim do imposto 
sindical. Mas se enganaram: as enti-
dades sindicais se fortalecem é com a 
contribuição voluntária dos trabalha-
dores. E quanto maior a participação 
dos trabalhadores, mais forte ela é. 

 Por isso, a CSP Conlutas, cen-
tral a qual o SINDEESS é filiado, sem-
pre foi contra a contribuição compul-
sória. Defendemos a contribuição 
voluntária, para que os trabalhadores 
cada vez mais vejam o sindicato como 
seu e o fortaleçam para conseguir de-
fender e ampliar os direitos. E por 
isso lhe chamamos para fortaleçer o 
sindicato, filie-se a ele e participe dos 
espaços de luta!

 Uma Andorinha só não faz Ve-
rão! Sindicalize-se e vamos ser cada 
vez mais fortes!

Filie-se pelo site:
www.sindeess.org.br

Como se sindicalizar:

Sede do Sindicato: Rua
Floresta, 114, B. Floresta, BH

Procure um diretor(a)/delega-
do (a)  sindical e peça uma ficha

trt da 3ª regiÃo recoNhece direito dos empregados Que Fazem 
a recepçÃo de pacieNtes ao adicioNal de iNsalubridade.

  Segundo decisão proferi-
da no Incidente de Uniformiza-
ção de Jurisprudência do TRT da 
3ª Região, processo nº 0011609-
78.2017.503.0000(UIJ), de relatoria 
da Desembargadora Adriana Goulart 
de Sena Orsini, publicada no DEJT 
em 22/06/2018, é devido o pagamen-
to de adicional de insalubridade em 
grau médio a empregado(a) que, em-
bora recepcionista de hospital, exerça

suas atividades em contato com pa 
cientes potencialmente infectados ou 
manuseie objetos de uso destes, não 
previamente esterilizados, nos ter-
mos do Anexo 14 da NR 15 da Porta-
ria n. 3.214, de 1978, do MTE.
 Os trabalhadores prejudicados 
pelo não recebimento do adicional de 
insalubridade, devem entrar em con-
tato com o SINDEESS para buscar a 
garantia de seus direitos.


