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Informe Semanal:
Notícias do seu Sindicato!

O Sindicato teve uma semana de muitas lutas e 

conquistas para o trabalhador! Veja as notícias que 

foram destaque:

Na Saúde, o STMC atuou no caso do Centro de 

Saúde Esmeraldina, que foi alvo de agressões e 

assaltos nesta semana. O primeiro caso foi no dia 

10, quando uma técnica de farmácia foi assaltada 

de manhã. 

O segundo caso foi no dia seguinte. Um paciente 

agrediu duas funcionárias após ser informado que 

havia perdido uma consulta agendada. 

Após pressão do STMC e dos trabalhadores, a 

Administração prometeu reforçar a segurança, com 

Guarda Municipal e guarda da Gocil. O horário do 

CS também foi reduzido para evitar a saída mais 

tarde.

O Sindicato também planeja conscientizar a 

população sobre o caso e pedir apoio para os 

servidores.

Nesta semana, os diretores sindicais também 

promoveram aos trabalhadores da Setec uma 

palestra sobre EPI, visando a segurança dos 

servidores públicos.

Uma reforma no Laboratório Municipal, no Hospital 

Ouro Verde, que tem causado prejuízos a saúde do 

trabalhador também foi fiscalizada. Excesso de pó 

e barulho tem prejudicado os trabalhadores, além 

dos equipamentos.O STMC atua no caso!

A Guarda Municipal discutiu nesta semana a 

finalização dos projetos de aposentadoria especial 

bem como a reforma do Plano de Cargo e Carreira 

(PCCV). Após analisarem os itens dos projetos, os 

trabalhadores decidiram em marcar uma reunião  

para apresentar as propostas a Secretaria de 

Segurança Pública.

Na Educação, a Diretoria Sindical interveio na 

atribuição das Escolas de Educação Integral, e 

defendeu os direitos trabalhistas dos professores. A 

esses trabalhadores, foi obtida a garantia de 

atribuição e de jornada aos profissionais que 

perderam aulas nestas escolas.

O STMC é a favor da educação de qualidade, com 

condições de trabalho e garantia de direitos 

trabalhistas!

O Sindicato também levantou a pauta do prejuízo 

na saúde do professor que sofre de sobrecarga de 

trabalho. Péssimas condições de trabalho, 

sobrecarga, situações de stress e esgotamento 

psicológico causam desgaste.

Esses prejuízos na saúde se refletem não somente 

na vida dele, mas de sua família e amigos. O efeito 

cascata também afeta o trabalho. Precisamos 

combater isso!

O Sindicato está junto com o servidor, vamos a luta!


