
Uniforme para operacionais
Foram entregues aos servidores da SMO os almejados uniformes.

Participei de reunião realizada no 
Pátio da Obras, na última terça (15), 
onde o Prefeito Zizinho fez a entrega 
dos uniformes para os servidores 
daquela secretaria. 

Os uniformes que chegaram são 
resultado da cobrança do Sindicato, 
associada à vontade da Administração.

Desta vez, entendo que a compra foi 
feita da forma correta: Cada servidor 
recebe dois pares de uniformes (calça e 
camisa) e o Executivo informou que 
comprou um estoque excedente para 
que, quando os uniformes atuais forem 
estragando, pelo desgaste natural do 
uso, o servidor possa pegar um novo, 
sem correr o risco de ficar sem.

Importante informar uma coisa que a 
Administração fez questão de frisar: de 
um lado, o Executivo se compromete em 
fornecer os uniformes e, de outro, 
declara que vai cobrar o uso.

Acho justo que seja assim: Se a 
Prefeitura der o uniforme, sem deixar 
faltar, é justo cobrar que o servido use!

Na ocasião, presenciei os servidores 
que, aproveitando a presença do 
Prefeito, fizeram suas ponderações, e 
passo a falar destas:

1. Foi questionado sobre o INSS. Um 
servidor trouxe o CNIS atualizado, 
mostrando o pagamento em dia. Caso 
alguém ainda tenha dúvida, pedimos 
que peça seu CNIS no INSS para 
termos mais informações.

2. Um servidor questionou o fato da 

Técnica de Segurança do Trabalho ser 
comissionada e não concursada. Pelo  
TAC (Termo de Ajustamento de 
Conduta) o cargo tem que ser oferecido 
em concurso e para isso, tem que mudar 
a lei. O sindicato já pediu providências 
e vamos aguardar a resposta da 
administração.

3. Sobre os EPI’s, ficou esclarecido 
que têm, máscaras e luvas para todos, e 
que as mesmas serão fornecidas 
diariamente ,  basta ao servidor 
solicitar. Já as botinas, a informação 
que nos foi dada é que tem poucas, bico 
de aço, mas que outra remessa está para 
chegar. Diante disso, ficou assim 
(óbvio): quem tem botina, usa, quem não 
tem, vai usar quando receber. Outra 
coisa foi esclarecida: Bico de aço é para 
a capina. 

4. Para aquelas servidoras que, por 
motivos religiosos, não usam calça, 
basta procurar o Sindicato para que 
tomemos as medidas cabíveis para 
preservação do direito constitucional. 

Outros pontos foram levantados: 
Voltaremos a eles oportunamente. Por 
hora nos sentimos satisfeitos com a 
chegada dos uniformes para que, nossos 
servidores que trabalham nas vias 
públicas estejam mais seguros, com um 
uniforme de cor chamativa, para que os 
motoristas os vejam evitando acidentes.

A luta continua!

Ricardo Vaverde
Presidente do Sindsesp

Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Santana do Paraíso

sindsesp@gmail.com
www.sindsesp.org

http://facebook.com/sindsesp

Boletim informativo do Sindsesp
Rua Tiradentes,88,Centro.
3251-6191 / 3251-5513

EXPEDIENTE

J
u

lh
o

 d
e
 2

0
1
4
 -

 N
º 

2
8 ‘‘os poderosos até podem matar

uma,duas ou três rosas,
porém, nunca conseguirão

 impedir que a primavera venha’’.
Che Guevara

Boletim

Falta pouco para 
terminarmos o relatório 

das 6 horas:
Estamos conversando com 
os servidores para montar 

um relatório perfeito:
Já fomos:
Na SMS, 

UBS Centro, 
PSF Centro, 

PSF Residencial, 
PSF Águas Claras, 

UBS Parque Caravelas,
 UBS Cidade Nova, 

PSF Veraneio e 
PA da Endemias.

Ainda não fomos:
No PSF Industrial, 
CEO Industrial e 

PSF Ipaba.

6 horas

Assédio Moral?
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Familia Card - Mais Você
Por indicação de uma servidora da Creche do Águas 

Claras, o Sindicato fechou mais um convênio de saúde: É 
o Família Card da Clínica Mais você.

Neste novo convênio, você que é filiado ao Sindsesp, tem 
consultas e exames, além de outras vantagens a preços 
populares! Basta fazer a adesão no Sindsesp ou na 
própria clínica, no centro de 
Ipatinga, próximo à Biblioteca 
Municipal. Mais informações pelos 
telefones 3251-5513, 3251-6191 
(Sindsesp) ou 3825-4635 (Clínica).

É o Sindicato cuidando cada dia 
mais da sua saúde! 

CMO
Para os servidores filiados que moram em Santana do 

Paraíso,  fechamos convênio de Saúde com o CMO - Centro 
Médico Odontológico, uma clínica com diversas 
especialidades localizada em frente ao Zé Jairo, no centro 
da cidade.

Com uma estrutura muito bem montada e profissionais 
competentes, o servidor poderá realizar consultas em 
diversas especialidades a preços bem acessíveis.

Mais informações no Sindsesp (3251-5513/3251-
6191) ou na Clínica (3251-5561).

Ligue e confira! 

Ponto Biométrico
Chegaram e foram instalados os aparelhos para registro 

do ponto biométrico. Mas o servidor pode ficar tranquilo:
Os relógios só começarão a funcionar depois que o 

Sindicato acertar com os membros da Mesa de Negociação 
Permanente os detalhes de tolerância e a compensação, 
especialmente por causa dos horários de ônibus de Santana 
do Paraíso. 

Sobre isso, inclusive, o próprio Prefeito Zizinho, em 
reunião com mais de 100 servidores na Obras deixou claro 
que será desta forma.

A instalação dos aparelhos é passo necessário, depois vem 
a fase dos testes, para depois entrar em funcionamento.

O sindicato está atento a cada fase e vai informando à 
medida que forem surgindo novidades.

Corte da Insalubridade
Fomos informados pela Administração que a 

insalubridade seria cortada de todos que não tinham 
direito ao percentual, mas estavam recebendo.

O sindicato concorda, mas pontua que deve ser pago a 
quem tem direito mas não recebe.

Desta feita, quando informados que houve o corte do 
pagamento, solicitamos os relatórios para conferirmos 
tudo e os mesmos já foram entregues ao Sindicato.

‘‘Vamos conferir tudo, se tiver certo, não há o que falar, 
mas se tiver errado, vamos requerer o direito. Se tem 
direito: paga, se não tem direito: corta! É assim que tem 
que ser!’’  Afirma o Presidente do Sindicato.

Há boatos de que o corte não foi feito do jeito certo. Todo 
servidor que souber de qualquer irregularidade deve 
então procurar o Sindicato e fazer a denúncia, mesmo que 
anônima para que possamos apurar. 

Piso das ACS e AE
Assim que saiu a lei federal, o Sindicato pediu ao 

Executivo reunião para discutir o piso nacional dos 
Agentes Comunitários 
de Saúde e Agentes e 
Combate de Endemias 
(que aqui em Santana 
d o  P a r a í s o  s ã o 
chamados de Agentes de 
Saúde).

Estamos aguardando 
a reunião para ainda 
este mês dar um retorno 
às duas categorias que 
estão ansiosas.


