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S I N D S F O P  -  G E S T Ã O  2 0 1 7 / 2 0 2 0  -  “ A  f o r ç a  e  a  v o z  d o s  s e r v i d o r e s  n a  c o n s t r u ç ã o  d e  u m  S i n d i c a t o  p a r a  t o d o s ”

No dia 06/02/2020, quinta-feira, às 17h30min, aconteceu a assembleia geral extraordi-
nária que deliberou sobre a proposta da data base 2020 para os servidores da Prefeitura 
Municipal de Ouro Preto.

Após debates e sugestões realizadas pelos presentes, foi construída a Proposta de Acordo 
Coletivo para o ano de 2020 (acesse a proposta no link abaixo).

Foi criada, também, a comissão de negociação sindical para a data base de 2020, com-
posta pelos seguintes membros: Mauro Luiz Fonseca (Presidente do SINDSFOP), José 
Nascimento Correia (Vice-presidente do SINDSFOP), Gustavo Freitas e Silva (Diretor do 
SINDSFOP) e pelos servidores Débora da Costa Queiroz, Geraldo Sabino da Costa, Leandro 
Andrade Cardoso, Marine Samor Soares e Maurílio de Sales Dias.

a proposta já foi encaminhada ao executivo e as negociações estão em curso. Assim que 
surgirem novas informações sobre a negociação da data base 2020, serão replicadas aos 
servidores através dos canais de comunicação do SINDSFOP.

Votação Data Base 2020 Comissão eleita Data Base 2020

FIQUE POR DENTRO!!!

Acompanhe todas as matérias e tenha acesso aos links dos oficios, 
documentos e todas as informações e ações que o SINDSFOP tem feito para se 

comunicar com a Administração Pública Municipal. 
É só acessar o site: http://sindsfop.com.br/Index/ ou pelo Facebook: https://

www.facebook.com/sindsfop/.



MATÉRIA DO JORNAL MAIS MINAS SOBRE A DENÚNCIA DO SINDSFOP

SINDSFOP denuncia tratamento dado aos servidores pela Prefeitura de Ouro Preto

O Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Ouro Preto (SINDSFOP) 
procurou o Mais Minas para denunciar descaso da Prefeitura Municipal de Ouro Preto com a 
organização e seus servidores. De acordo com o Sindicato, o poder público vem ignorando as 
solicitações de abertura de negociação para reajuste salarial anual, visto que a remuneração 
dos funcionários públicos ouro-pretanos já vem abaixo da inflação há alguns anos. Além disso, 
foram denunciadas precarizações nos ambientes públicos de trabalho.

Sendo assim, a reportagem do Mais Minas foi até a sede do Sindicato conversar com Gustavo 
Freitas, membro da diretoria executiva do SINDSFOP, para entender melhor o caso. Confira:

O SINDSFOP

Primeiramente procuramos entender o funcionamento e atribuições do sindicato, além da 
questão do reajuste salarial cobrado. Ao ser questionado acerca dos temas, Gustavo respon-
deu:

“O Sindicato representa os servidores públicos e municipais do município de Ouro Preto. Tem 
três anos que o servidor vem sofrendo com a falta de reajuste salarial e isso já vem de um 
tempo, já vem de um governo passado e tem uma defasagem alta, em torno de 25% no 
nosso cálculo, mas agravou nesse governo. Nos últimos três anos, em um acordo coletivo, o 
servidor ficou sem reajuste nos dois primeiros anos e no último teve a recomposição de 3%. 
O servidor, além dessa questão financeira, ainda está enfrentando uma grave precarização em 
seu ambiente de trabalho. Muitas vezes o sindicato faz algumas visitas nos locais e a gente 
vê que está faltando o básico. A gente também tem recebido vários relatos de perseguição 
no ambiente de trabalho, muitas vezes fruto da desqualificação das pessoas que estão nessa 
gestão ocupando os cargos de chefia”, contou Gustavo.

Reajustes

O sindicalista explicou ainda o direito de reajuste salarial dos funcionários públicos e porque 
como este tem sido executado vem gerando insatisfação por meio do SINDSFOP:

“É direito dos servidores esse reajuste. Todo ano tem as negociações de acordo coletivo (cha-
mado de data base). Ela acontece entre janeiro e maio, e ela vence todo dia 1 de maio, que 
celebra o novo acordo coletivo que vai de maio a final de abril do ano seguinte. Todo ano te-



mos essas negociações que incluem também o reajuste salarial. O correto é ser feito a re-
composição da inflação, porque quando o índice de preço sobe, o salário deveria acompanhar 
esses índices de preço”, explicou.

Gustavo também falou sobre a defasagem do salário do servidor público ouro-pretano em 
relação a inflação.

“O servidor do município, de anos anteriores, do governo anterior, já vem há um bom tempo 
não tendo nem a recomposição salarial. Então nós tivemos, só com esse governo, em 2017 
nenhum reajuste, em 2018 também nenhum reajuste e em 2019 nós tivemos 3% da recom-
posição da inflação. Então nesses últimos 3 anos o servidor não teve um aumento real. Hoje 
o cálculo da defasagem salarial do servidor público deve estar em torno de 25%. A gente já 
vem denunciando isso aliado a essa precarização do trabalho”, afirmou Gustavo.

Antecipação do acordo coletivo de 2020

Um dos principais pontos de reclamação do SINDSFOP é sobre a falta de retorno da Prefeitu-
ra sobre a antecipação do acordo coletivo de 2020. A busca pelo adiantamento das tratativas 
aconteceu por estarmos atualmente em ano eleitoral. Portanto, os prazos para as negocia-
ções são mais curtos. O sindicato então sugeriu antecipar as reuniões.

“A legislação eleitoral tem algumas condutas que proíbem os agentes públicos em ano elei-
toral, como por exemplo: as prefeituras ou os prefeitos não podem conceder reajustes acima 
do índice inflacionário no período de até 180 dias antes da eleição. Ou seja, seis meses antes 
das eleições não pode haver a recomposição, portanto, não se pode dar o aumento linear”, 
explicou.

Inicialmente, a administração pública chegou a aceitar o adiantamento das negociações, 
marcando uma data. Mas, segundo o SINDSFOP, a Prefeitura cancelou a reunião no dia an-
terior e passou a ignorar as solicitações do sindicato.

“O sindicato já de olho nesse fato e também atento aos índices econômicos que estavam vi-
gentes no final do ano, que a inflação estava em torno de 3%, sabendo que o servidor está 
com a defasagem salarial muito alta, e sabendo que o prazo para fazer essa recomposição 
acima da inflação é até dia 7 de abril, a gente antecipou o pedido para a abertura das nego-
ciações. Infelizmente o município sequer respondeu a demanda do servidor do sindicato. Eles 
ficaram de marcar uma reunião para dezembro mas foi cancelada sem nenhuma justificativa 
plausível e aí a gente acabou ficando sem resposta por parte do município. A gente antecipou 
o pedido para que o município não utilize do artifício do ano eleitoral como pretexto para con-
ceder ao servidor somente a inflação, porque o servidor já vem bem corroído e ele sabe que 
a arrecadação já normalizou e a gente sabe que o município tem condições de poder diminuir 
um pouco as perdas, dando um reajuste um pouco menor para o servidor”, contou Gustavo.

Contato com a administração pública

Gustavo explicou ainda como foram feitos os contatos iniciais com a Prefeitura. “Nós entra-
mos em contato. O secretário de governo, André Simões, chegou a marcar uma reunião em 
dezembro para tratar desse assunto, mas foi desmarcada na véspera e até hoje a reunião 
não foi remarcada e nem justificada. Agora, já em janeiro é de praxe a gente convocar o 
servidores e retirar a proposta para as negociações. Então como ainda não tivemos resposta, 



nós convocamos outra reunião para a quinta-feira (6), às 17h, aqui no Sindicato, para fechar 
a proposta e, mais uma vez, como não tivemos resposta, solicitar a abertura imediata das 
negociações de acordo coletivo”, falou o diretor sindical.

Medidas

Caso a falta de diálogo continue, Gustavo falou o que os servidores podem fazer, citando até 
mesmo, num último caso, o indicativo de greve.

“Agora estamos no período de negociações. Eu acredito que a prefeitura abra as negociações. 
A gente queria abrir antes essas questões financeiras justamente por causa do período eleito-
ral, mas a gente vai retirar a proposta pela assembléia, como todo ano acontece e assim que 
tiver a proposta aprovada em assembléia a gente envia para o município e eles vão marcar 
as reuniões. Caso o município continue, que eu acredito que não aconteça, e a gente continue 
sem respostas, a gente convoca uma nova assembléia, coloca essa situação para os servido-
res e eles decidem quais caminhos irão tomar e o que será decidido em cima desse descaso 
da Prefeitura. A Prefeitura tem 15 dias para responder o ofício da nova proposta e aí a gente 
aguarda esse prazo. Se eles não responderem, pode acontecer paralisação, indicativo de gre-
ve”, falou.

O Mais Minas entrou em contato com a Secretaria de Governo da Prefeitura de Ouro Preto, que 
ficou de dar um retorno à reportagem, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta.

NOTA DAS CENTRAIS SINDICAIS

Exigimos providências para resguardar o Estado de Direito! Ditadura nunca mais! 

Na noite da terça-feira de Carnaval, 25 de fevereiro, a sociedade brasileira recebeu com es-
panto a notícia de que o presidente da República, eleito democraticamente pelo voto em ou-
tubro de 2018, assim como governadores, deputados e senadores, disparou por meio do seu 
Whatsapp  convocatória para uma manifestação contra o Congresso Nacional e o Supremo 
Tribunal Federal, a ser realizada em todo país em 15 de março próximo. 

Com esse ato, mais uma vez, o presidente ignora a responsabilidade do cargo que ocupa pelo 
voto e age, deliberadamente, de má-fé, apostando em um golpe contra a democracia, a liber-



dade, a Constituição, a Nação e as Instituições. Não há atitude banal, descuidada e de “cunho 
pessoal” de um presidente da República. Seus atos devem sempre representar a Nação e, se 
assim não o fazem, comete crime de responsabilidade com suas consequências.

Ressaltamos que, segundo o Art. 85 da Constituição Federal: “São crimes de responsabilidade 
os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmen-
te, contra: II – o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público 
e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação”. 

A Nação brasileira deve repudiar a enorme insegurança política que fere a liberdade, os di-
reitos dos cidadãos, que trava a retomada do crescimento e, por consequência, alimenta o 
desemprego e a pobreza. Precisamos ultrapassar essa fase de bate-bocas nas redes sociais e 
de manifestações oficiais de repúdio aos descalabros do presidente da República. 

Não podemos deixar que os recorrentes  ataques  à nossa democracia e à estabilidade social 
conquistadas após o fim da ditadura militar e, sobretudo, desde a Constituição Cidadã de 
1988, tornem-se a nova normalidade.

Diante desse escandaloso fato, as Centrais Sindicais consideram urgente que o  Supremo Tri-
bunal Federal e o Congresso Nacional se posicionem e encaminhem as providências legais e 
necessárias, antes que seja tarde demais.

Do mesmo modo, conclamamos a máxima unidade de todas as forças sociais na defesa in-
transigente da liberdade, das instituições e do Estado Democrático de Direito.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.

Adilson Araújo, presidente da CTB (Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil)

Sergio Nobre, presidente da CUT (Central única dos Trabalhadores)

Miguel Torres, presidente da Força Sindical

Ricardo Patah, presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores )

José Calixto Ramos, presidente da NCST (Nova Central de  Sindical de Trabalhadores)

Antonio Neto, presidente da CSB (Central de Sindicatos do Brasil)

Atnagoras Lopes, secretário nacional da CSP CONLUTAS

Edson Carneiro Índio, secretário geral da Intersindical Central da Classe Trabalhadora

Ubirací Dantas de Oliveira, presidente da CGTB (Central Geral dos Trabalhadores do Brasil)
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EXPEDIENTE
Diretoria Gestão 2017/2020

Presidente: Mauro Fonseca
Vice-Presidente: José Nascimento

Secretário Geral Adjunto: Gustavo Freitas
Diretor Financeiro: Alexandra Albano

Diretor de Assuntos de Educação: Márcia Mota

Contato: (31) 3551-3762
E-mail: sindsfop@hotmail.com
Endereço: Rua Mecânico José Português, nº 30, 
                   São Cristóvão

Jornalista: Nathália Souza - Reg. 0019721/MG

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS 
SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

OURO PRETO – SINDSFOP

O presidente do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Mu-
nicipais de Ouro Preto – SINDSFOP, no uso de suas atribuições esta-
tutárias conferidas pelos arts. 18 e 26, vem CONVOCAR os servidores 
e funcionários públicos municipais de Ouro Preto para a assembleia 
geral extraordinária que será realizada NO DIA 05 DE MARÇO DE 
2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 17H00MIN, EM PRIMEIRA CHAMADA, E ÀS 
17H30MIN, EM SEGUNDA CHAMADA, no endereço: Rua Mecânico José 
Português, 30 – Barro São Cristóvão – Ouro Preto/MG (Na sede social 
do SINDSFOP).

PAUTA

1. DELIBERAÇÃO SOBRE A CONTRAPROPOSTA DO EXECUTIVO 
MUNICIPAL PARA A DATA BASE 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO



CONVITE PARA O  EVENTO 8 DE MARÇO 

8M Ouro Preto & Mariana: Marias das Minas: Pela Vida das Mulheres
DIA INTERNACIONAL DA MULHER TRABALHADORA

BASTA DE FEMINICÍDIO! EM FAVOR DAS LIBERDADES DEMOCRÁTICAS! POR UM 
NOVO MODELO DE MINERAÇÃO!

No dia 8 de março, vamos ocupar as ruas de Ouro Preto em um grande ato em defesa das 
nossas vidas e dos nossos direitos. Iremos às ruas por justiça para Marielle Franco, Ingryd 
Cristina e tantas outras vítimas de feminicídio. Vamos dizer NÃO ao governo Bolsonaro que 
legitima o ódio contra as mulheres, negros, indígenas e LGBTQ+. Vamos dizer NÃO ao go-
verno Bolsonaro que ataca a liberdade democrática dividindo a sociedade. Vamos dizer NÃO 
ao pacote de maldades de Paulo Guedes e todas as suas reformas que atacam os direitos do 
povo trabalhador. 

Neste dia, estaremos em luta pela vida das mulheres contra toda exploração capitalista que 
nos oprime enquanto mulheres, trabalhadoras, negras e mães. Tomaremos as ruas desta ci-
dade, de onde saíram toneladas de ouro e ferro, para exigir um novo modelo de mineração 
que respeite a vida das nossas comunidades e o meio ambiente. 

Somos a força que move o mundo! Somos a classe trabalhadora unida contra a opressão! Se 
nós paramos, o mundo para! É por isso que, em mais um ano, as Marias das Minas convocam 
todas as Ouropretanas e Marianenses a se unirem nas ruas neste dia de luta para todas as 
mulheres trabalhadoras.

TRAJETO no dia 8 de Março - Praça Tiradentes - Ouro Preto
9:00 - Início da concentração; 
10:30 - 11:00 - saída do ato com trajeto pela Rua Direita - Rua São José - finalizando no Lar-
go da Alegria;
13:00 - Tenda cultural no Largo da Alegria

Quem está organizando este 8M 2020?

Movimento de Mulheres Olga Benario; MML - Movimento Mulheres em Luta; UBM- União Bra-
sileira de Mulheres de Ouro Preto; Levante Popular da Juventude; Coletivo Outro Preto; PT - 
Partido dos Trabalhadores; UP - Unidade Popular Pelo Socialismo; PCdoB - Partido Comunista 
do Brasil; PSTU - Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado; ADUFOP; ASSUFOP;  SINA-
SEFE - IFMG; SindUTE; SINDSFOP; MAB - Movimento de Atingidos Por Barragens + ouropre-
tanas e marianenses de luta.


