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 Os primeiros dois anos de 
gestão foram marcados por au-
mento da defasagem salarial, 
descumprimento dos acordos 
coletivos, perda de direitos, ter-
ceirização, atrasos nos salá-
rios, assédio moral e sucatea-
mento dos serviços públicos.
 Muito abaixo do esperado 
pelo que foi proposto na cam-
panha eleitoral, desde o início 
da administração, o executivo 
municipal mostra ao servidor 
que a “mudança com responsa-
bilidade”, slogan de campanha 
da gestão atual, está se tornan-
do apenas uma promessa vazia.  
 Com excesso de cargos co-
missionados e ineficiência ad-
ministrativa, o que se vê é uma 
gestão que repete e, até mesmo, 
agrava os problemas observados 
em governos anteriores. A dire-
toria do SINDSFOP fez uma ava-
liação dos dois primeiros anos da 
atual gestão municipal e traçou 
estratégias de lutas para a se-
gunda metade de seu mandato. 
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As mudanças na sociedade, na econo-
mia e nas formas de organização dos 
processos produtivos, ocorridos nos úl-
timos anos, imprimiram profundas al-
terações nas relações de trabalho, que 
nem sempre foram acompanhadas pelo 
movimento sindical, gerando um pro-
cesso de desmobilização que abriu es-
paço para graves ataques aos direitos 
dos trabalhadores, conquistados com 
muita luta pelos militantes sociais que 
nos antecederam. 

Esses ataques, igualmente observados 
e implementados em todos os níveis 
(Federal, Estadual e Municipal) estão 
produzindo uma profunda precarização 
das condições de trabalho, desrespei-

to aos valores sociais do trabalho e da 
dignidade dos trabalhadores.

Em Ouro Preto não é diferente, uma 
gestão municipal que terceiriza serviços 
essenciais, não realiza concurso públi-
co, descumpre cláusulas de acordo co-
letivo, permite práticas de assédio mo-
ral, não desenvolve ações adequadas 
de segurança e saúde ocupacionais, 
atrasa salários, deixa faltar insumos 
básicos, mostra de forma escancara-
da sua ineficiência, repete as mesmas 
práticas desastrosas que deram errado 
no passado, expõe seu descaso com os 
servidores e, por consequência, com-
promete a estrutura administrativa, a 
continuidade e qualidade dos serviços 
públicos municipais. Tudo isso mostra 
que a gestão municipal não está com-
prometida com os servidores e com a 
população ouro-pretana.

Diante de tantos ataques e problemas, 
é evidente que o momento é delicado 
e nos coloca frente a grandes desafios, 
porém, é tempo como este que faz 
brotar na alma do cidadão/trabalha-

dor/servidor o ímpeto de luta, a coragem 
para enfrentar a opressão e a sabedoria 
para superar as adversidades. Devemos 
aos lutadores sociais que nos antece-
deram e à defesa da nossa dignidade o 
comprometimento e a luta contra todo e 
qualquer retrocesso.

Os sindicatos são os principais instrumen-
tos de representação e defesa dos inte-
resses da classe trabalhadora, por isso, 
nos últimos tempos, vem sofrendo tantos 
ataques. A barreira contra os retrocessos 
aos direitos sociais e a conquista de no-
vos direitos dependem da dedicação ativa 
dos trabalhadores/servidores no proces-
so de reinvenção da atuação e fortaleci-
mento coletivo sindical.

Portanto, reiteramos nosso compromisso 
na luta pela valorização do servidor, por 
melhores condições de trabalho e em de-
fesa de seus direitos, lembrando que este 
processo é permanente e, por isso, com 
união, engajamento e participação ativa, 
conclamamos os servidores à resistência 
contra os retrocessos sociais e ao fortale-
cimento do SINDSFOP.

Por Mauro Fonseca
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E X P E D I E N T E

Por Júnior Ananias, Advogado do SINDSFOP

O jurídico do SINDSFOP tem hoje mais de 1000 ações em 
tramitação, sendo 887 referentes ao desconto indevido em 
terço de férias e 296 relacionadas a outras demandas funcio-
nais dos servidores. 

O jurídico atua, ainda, em 46 processos administrativos de 
seus sindicalizados. São realizados, aproximadamente, 12 
atendimentos por dia para tratar das mais diversas demandas. 
No ano de 2018, foram encaminhados mais de 80 ofícios 
para a PMOP/CMOP/SEMAE em busca de informações e em 

O Jurídico do SINDSFOP em números

Fique 
por 

dentro

Aposentadoria
Ao requerer sua aposentadoria existem inúmeras modalidades e o 
servidor muitas vezes pode ter uma redução significativa do seu 
benefício por se enquadrar em uma regra que não é tão vantajosa, 
o que poderia ser evitado se o mesmo solicitasse sua aposentadoria 
com alguns dias de diferença. Portanto, caso você esteja pensando 
em requerer sua aposentadoria não deixe de agendar um horário no 
jurídico do SINDSFOP para verificar qual o melhor momento para 
solicitar o benefício previdenciário.

O servidor público municipal é obrigado a cumprir somente as atribuições de seu cargo previs-
tas no anexo XVI da lei complementar n. 21/2006, que dispõe sobre o plano de cargos e venci-
mentos da prefeitura Municipal de Ouro Preto. Portanto, caso sua chefia lhe dê atribuições que 
não sejam compatíveis com o seu cargo você pode se recusar a cumprí-las, pois o desvio de 
função é vedado em lei. Mas tome cuidado, para se recusar a cumprir as atribuições passadas 
pela chefia é aconselhável que o servidor informe por escrito à mesma, apresentando as razões 
da recusa, como forma de se resguardar de eventual processo administrativo. 

Caso você tenha dúvida se as atribuições passadas pela sua chefia são ou não estranhas ao 
seu cargo, você pode entrar em contato com a assessoria jurídica do SINDSFOP solicitando 
esclarecimentos a respeito da sua situação.

É direito de todo servidor público municipal ser tratado 
com urbanidade e respeito pelos seus colegas de trabalho 
e superiores hierárquicos. Determinadas condutas prati-
cadas tanto pelos colegas, quanto pelos superiores, po-
dem caracterizar assédio moral, como: o uso de apelidos 
depreciativos, expressões pejorativas ou de baixo calão, 
delegar ao servidor atribuições que não são compatíveis 
com as definidas no plano de cargos, atribuir atividades 
em excesso ou até mesmo não dar nenhuma atribuição 
para o servidor, etc. 

O assédio moral é passível de punição nas esferas admi-
nistrativas, cívil e, em alguns casos, até mesmo na esfera 
criminal. Contudo, é importante que o servidor tenha em 
mente que o assédio também pode ser realizado pelo 
subordinado em relação ao seu superior, portanto, todos 
devem tratar uns aos outros com respeito no ambiente 
de trabalho. Caso você esteja sofrendo qualquer prática 
de assédio pode procurar o jurídico do SINDSFOP para 
receber as orientações de como proceder, sobretudo em 
relação a produção de provas.

Desvio de função

Assédio Moral

O Jurídico do SINDSFOP está à disposição para qualquer esclarecimento e defesa dos direitos dos sindicalizados. 
Entre em contato pelo telefone (31) 3551-3762

defesa dos interesses dos servidores, além da elaboração de vá-
rios pareceres a respeito de projetos de lei que tramitam na 
Câmara Municipal de Ouro Preto e dizem respeito à vida funcio-
nal dos servidores. É realizado, também, o acompanhamento de 
servidores junto ao INSS durante o processo de aposentadoria. 

O jurídico acompanha, periodicamente, a diretoria do 
sindicato em visitas nos locais de trabalho para es-
clarecer dúvidas, além de assessorar reuniões jun-
to a representantes da PMOP/CMOP/SEMAE e assembleias.
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   Uma batalha vencida 
na guerra: gratificação e fim das 

cobranças de produtividade 
para professores 

Por Márcia Mota, Professora e 
Diretora do SINDSFOP 

Após reuniões entre a equipe da Ges-
tão Municipal, membros do SINDSFOP 
e representantes dos professores, con-
seguimos a incorporação da gratificação 
da produtividade ao vencimento básico 
nível 1 / padrão 1. Contudo, nosso ga-
nho maior foi o fim das cobranças rela-
cionadas à produtividade, que, por mui-
tas vezes, acarretaram descontos em 
nosso vencimento que já é inferior com-
parado às carreiras de nível superior. 

Prezados colegas, nossa luta continua. 
Precisamos nos manter unidos na bus-
ca de aumento linear, índice esse que 
já se encontra defasado desde 2014, e 
também na criação de um projeto de 
lei que torne obrigatório a valorização 
salarial do professor. Professora e Pro-
fessor, participem das assembleias, 
pois só unidos podemos vencer!

#SINDSFOP Presente: 
proximidade e diálogo 

entre sindicato e servidores  
Programa  l ançado  no  i n í c i o  da  ges tão  a tua l 

f o r ta l ece  o  t raba lho  da  base  s ind i ca l

29 de maio de 2017. Data que marca o início do SINDSFOP Presente, programa 
inaugurado pela gestão atual para ampliar o diálogo entre o sindicato e os servidores 
públicos. Desenvolvido através de visitas periódicas às repartições municipais de 
Ouro Preto, o projeto proporciona ao sindicato a oportunidade de conhecer as par-
ticularidades e necessidades do serviço público municipal e, aos servidores, a pos-
sibilidade de ecoar suas vozes, relatando os problemas e sofrimentos vivenciados, 
bem como o atendimento às suas demandas. As visitas, com a presença de membros 
da diretoria e do jurídico, estimulam o debate sobre direitos e deveres, sana dúvidas 
jurídicas e administrativas, construindo soluções conjuntas aos problemas diagnos-
ticados. Nas visitas, o sindicato também realiza a atualização de dados dos filiados.

Da sede do sindicato diretamente para o local de trabalho, o SINDSFOP Presente 
tem estreitado, cada vez mais, a relação entre sindicato e servidores. Até hoje, 
foram mais de 50 repartições visitadas, na sede e nos distritos, deixando mais 
próxima dos serviodres a atual direção, inclusive visitando locais historicamente 
negligenciados. A participação de todos na luta é fundamental e esse progra-
ma contribui para aumentar o envolvimento dos sevidores nas lutas sindicais.

Escolas, Unidades Básicas de Saúde, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Secretarias Municipais, entre ou-
tros, uma diversidade de setores públicos municipais foram ouvidos pelo SINDSFOP Presente. Inúmeros serviços públicos dos 
distritos de Ouro Preto, como Cachoeira do Campo, Glaura, Antônio Pereira, Lavras Novas e Santo Antônio do Salto, tam-
bém foram visitados. Desde maio, foram levantadas as situações de trabalho e as demandas, o que contribuiu para apro-
fundar o diálogo da atual diretoria com os sindicalizados. “Nos últimos 20 anos, os trabalhadores e os sindicatos avançaram 
muito em direitos trabalhistas. Infelizmente, esse fator colocou as partes em uma zona de conforto. Neste delicado perío-
do de ataques à classe trabalhadora, nosso maior desafio como sindicato é resgatar a confiança dos trabalhadores no mo-
vimento sindical, com isso, o programa vem com objetivo de fortalecer a sua base”, destacou o diretor Gustavo Freitas.

Quando se filia, você fortalece o seu sindicato e assim fortalece a luta de toda uma categoria por melhores salários, mais segu-
rança no trabalho, pela manutenção de benefícios e ampliação de direitos. Os servidores representados pelo sindicato, juntos, 
tornam-se  fortes o suficiente para fazer pressão nas negociações, articular e lutar propostas de melhorias. Além de lutar pelos 
seus direitos, O SINDSFOP também oferece convênios diversos, dois salões para eventos, sala de informática, assistência jurídica 
e outros benefícios ao sindicalizado.

P o r  q u e  é  i m p o r t a n t e  s e r  s i n d i c a l i z a d o ?
Por Alexandra Albano, Diretora Financeira

Salão de eventos BanheiroÁrea de churrasco Sala de informática
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Desde 2017, a diretoria do SINDSFOP denun-
cia situações graves vividas pelos servidores 
em seus locais de trabalhos. Faltam insumos, 
equipamentos, estrutura física precária, a 
quantidade de servidores é inferior à de-
manda da população e existem até casos de 
violência contra os servidores. Percebendo 
um aumento no número de doenças funcio-
nais, o sindicato tem cobrado do município 
a criação da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA), para o desenvolvimen-
to de ações preventivas, assim como uma 
melhor atuação da medicina ocupacional. 

Além de um histórico de sucateamento das 
condições de trabalho, os servidores acu-
mulam perdas salarias, vendo seus pro-
ventos desvalorizarem em torno de 25%, 
agravando a situação na atual gestão, já 
que, em dois anos de governo, o prefeito 
Júlio Pimenta não concedeu reajuste linear. 

Com seu poder de compra corroído, a ine-
xistência de correção salarial, aliada aos 
atrasos no pagamento, colocou os trabalha-
dores em um ciclo de endividamento, agra-
vando ainda mais sua situação financeira.

Prefeito Júlio Pimenta descumpre promessa 
de valorização do servidor

Por Gustavo Freitas

P o n t o s  p o s i t i v o s 

Através de muita luta, o atual governo efetuou o repasse do Incentivo Financeiro 
Adicional referente aos três últimos anos aos Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes de Endemias. É importante destacar que o recurso pago às respectivas 
categorias não gera ônus ao município, visto que esse vem de forma vinculada 
e pode ser repassado aos profissionais. O sindicato e as categorias prosseguem 

na luta pela criação da lei municipal que garanta o repasse. 

Na luta pelo piso nacional, os professores conseguiram, no último Acordo Co-
letivo, a incorporação da produtividade em seus vencimentos. A reivindicação 
para que o município faça o reajuste automático anual do piso salarial é uma 

das lutas do SINDSFOP.

E s t r a t é g i a s  e  m e t a s  p a r a  2 0 1 9

A mudança na legislação dos royalties do minério, a previsão de melhora no 
recolhimento de impostos municipais e a possibilidade de normalização dos re-
passes constitucionais às prefeituras pelo Estado, alimentam a esperança por 

dias melhores. 

Na expectativa de um aumento na arrecadação municipal, o SINDSFOP pre-
tende focar seus esforços na reposição das perdas salariais dos últimos anos, 
empenhar pela manutenção dos direitos conquistados em acordos anteriores e 

fortalecer a luta de toda categoria de servidores.

A continuação do SINDSFOP Presente, a revisão do plano de Cargos e Salários e 
do Estatuto do Servidor também são prioridades da atual gestão. Por isso, a di-
retoria convoca os servidores a se integrar na luta em defesa dos seus direitos, 
participando das assembleias e mobilizações na busca constante de um serviço 

público digno e de qualidade.

Márcia Mota, Diretora de Assuntos Educacionais

“Em razão dos constantes atrasos, a 
maioria dos nossos servidores, en-
contram-se em sérias dificuldades 

financeiras, pagando juros altos aos 
bancos e com suas dívidas atrasa-
das. Nós, membros da diretoria do 

SINDSFOP, não aceitamos tal situa-
ção e pedimos à gestão, que respeite 

o servidor.”

Descumprimento de leis e Acordos 
Coletivos 

A falta de gestão fez com que a prefeitura 
descumprisse várias cláusulas dos Acordos 
Coletivos. Os atrasos na entrega dos vales- 
transportes e no pagamento do vale-refei-
ção são frequentes. Além disso, até o final de 
novembro, somente cinco dos mais de 120 
servidores que se aposentaram entre maio e 
dezembro de 2017 receberam a bonificação 
referente a um ano de vale-alimentação. 

O município tem descumprido também a lei 
44/2002 que trata da contratação por tempo 
determinado, ocorrendo diversas admissões 
ou renovações de contratos de forma irregu-
lar, especialmente na Secretaria de Saúde. 

A diretoria do SINDSFOP pressio-
na o legislativo para que os vereado-
res atuem no sentido de uma melhor 
fiscalização das ações do executivo.

Terceirização de serviços 
 
A terceirização de serviços, através do con-
sórcio ICISMEP, foi uma das maiores derrotas 
para o serviço público municipal nos últimos 
anos. O modelo afeta o planejamento do SUS 
no município, precariza as relações de traba-
lho e diminui a qualidade do serviço prestado. 

“A precarização dos serviços públi-
cos, associada à desvalorização e 
defazagem salarial, está empurran-
do os servidores para um grave ci-
clo de desmotivação, adoecimento 
funcional e endividamento. A valo-
rização do servidor é fundamental 
para que tenhamos serviços públi-

cos de melhor qualidade.”

Mauro Fonseca, Presidente do SINDSFOP

A substituição de cargos efetivos por mão de obra terceirizada é também 
uma das principais preocupações do SINDSFOP, visto que este fator preju-
dica a continuidade dos serviços, diminui a sua qualidade,  além de enfra-
quecer as lutas dos servidores públicos por melhores condições de trabalho.

Ação Civil Coletiva da Casa Lar

Após realizar visitas à instituição no final de 2017, a diretoria do SINDSFOP 
constatou várias irregularidades no funcionamento da Casa Lar. Precárias con-
dições de trabalho, insegurança, falta de profissionais, servidores em desvio de 
função e coordenação terceirizada eram as principais queixas dos trabalhadores.

Inicialmente, o SINDSFOP encaminhou ao município as demandas apresentadas 
e propôs soluções de forma conjunta, porém, o descaso e a inércia do governo 
municipal em resolver a grave situação culminou em com uma Ação Civil Coletiva, 
ajuizada pelo sindicato.
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GESTÃO 2017/2020
Conheça as principais lutas dos dois primeiros anos da atual diretoria

março/2017                     abril/2017        maio/2017

  junho/2017           outubro/2017         dezembro/2017    março/2018

abril/2018          maio/2018    julho/2018    agosto e novembro/2018

dezembro/2018

Primeira paralisação 
contra a reforma da 

previdência

Criação do Comitê de Mo-
bilização da Região dos In-
confidentes, composto por 
sindicatos e movimentos 

sociais da região

Campanha de outdoors 
contra a reforma da 

previdência

Primeira Greve Geral contra 
as reformas trabalhista e 

previdenciária

SINDSFOP participa do ato 
Ocupa Brasília contra os 
retrocessos do governo 

Temer

Sindicato usa tribuna livre 
da Câmara para expor situ-

ação da Data Base 2017

Protesto na Câmara Municipal 
pelo cumprimento do Acordo 

Coletivo 2017

Protesto em frente à Prefeitu-
ra em defesa do SUS e contra 
as demissões dos servidores do 

NASF

Paralisação contra o sucateamento 
dos serviços públicos municipais e 

pela recomposição salarial

Luta contra a implantação 
do consórcio ICISMEP que 

terceiriza serviços no 
Município

Comitê Central de Mobilização 
organiza a Caminhada da 

Resistência 

Campanha de conscientização 
alertanto a população contra o 
sucateamento dos seriços pú-
bicos. Faixas foram fixadas em 

vários locais da cidade

Diretoria vai à Câmara Municipal 
para denunciar precarização nos 

serviços públicos municipais

Panfletagem na UPA
 contra o 

sucateamento municipal

Servidores protestam contra 
falência dos serviços públicos 

municipais.

#DiaDoLuto

Protesto na UPA e na 
praça central de

Cachoeira do Campo, 
contra o 

sucateamento municipal

Protesto em frente à Prefei-
tura contra o atraso do pa-
gamento do 13º salário. Fo-
ram colocadas cruzes e faixas 
ilustrando a morte do serviço 

público municipal

Panfletagem nas ruas 
de Ouro Preto contra 

o sucateamento
 municipal



B A L A N Ç O  S I N D S F O P                              6

Transparência norteia ações 
internas da nova diretoria 

Conheça as principais iniciativas do SINDSFOP nos dois primeiros anos da atual gestão

ASSEMBLEIA REALIZADA NA SEDE DO SINDSFOP

Com o lema “A força e a voz dos servidores na constru-
ção de um sindicato para todos”, a gestão 2017/2020 do 
SINDSFOP iniciou seus trabalhos visando reafirmar seu 
compromisso com a transparência institucional e com a 
luta em prol da valorização do servidor, buscando melho-
res condições de trabalho, segurança e saúde laboral.

Os resultados das ações e as contas do sindicato são apre-
sentados semestralmente em assembleia, fazendo com que 
os servidores conheçam os investimentos e gastos da insti-
tuição. É uma prioridade do SINDSFOP manter seus sindica-
lizados informados sobre toda a movimentação financeira da 
instituição. O sindicato vem promovendo ações que visam 
ampliar o diálogo com os servidores e a transparência de 
sua gestão. Este espaço de comunicação e aproximação com 
o sindicalizado vem sendo bem desempenhado pelo SINDS-
FOP Presente.

Diversas manifestações, campanhas de conscientização da 
população ouro-pretana, reivindicações no legislativo e no 
executivo, já foram realizadas nos dois primeiros anos, bus-
cando o fortalecimento da atuação sindical. Em todas as ini-
ciativas, os servidores municipais foram convocados a per-
manecerem mobilizados e participativos na luta. 

Administ ração finance i ra 

Com o fim da compulsoriedade da contribuição sindical, 
após a reforma trabalhista, o SINDSFOP sofreu um impac-
to negativo de 39% do seu orçamento anual, tendo como 
fonte de custeio, atualmente, somente a receita vinda da 
contribuição social mensal dos sindicalizados. Porém, com 
a reorganização contábil, fiscal e financeira que a nova 
diretoria vem desenvolvendo, desde o início de 2017, to-
das as contas do SINDSFOP estão perfeitamente em dia.

Para equilibrar as contas, o SINDSFOP tem investi-
do na economia e no corte dos gastos, bem como 
em um rigoroso controle e registro contábil/financei-
ro. Desde o início, todos os contratos foram revisa-
dos e o processo de compras foi modificado, na bus-

SITUAÇÃO ENCONTRADA NO INÍCIO DA GESTÃO 

1. Sem fundo de reserva financeira e dívidas superiores 
ao caixa; 
2. Descontrole sobre gastos e prestadores de serviços; 
3. Desorganização dos procedimentos contábeis; 
4. Gastos realizados sem orçamento; 
5. Balanço contábil de 2016 não representando a 
realidade financeira e patrimonial; 
6. Registros dos sindicalizados incompletos e, somente, 
em meio físico; 
7. Estagiários sem termos de estágio e funcionária sem 
registro em CTPS; 
8. Prestação de serviços e convênios sem 
contratos/registros; 
9. Desorganização nos registros administrativos. 

ALGUMAS AÇÕES DA ATUAL DIRETORIA 

1. Revisão de todos os contratos; 
2. Cortes, otimização dos gastos e economia para a for-
mação do fundo de reserva; 
3. Troca do escritório de contabilidade, reorganização dos 
procedimentos contábeis e contabilidade por 
escrituração; 
4. Auditoria em curso; 
5. Organização da secretaria e horário de funcionamento 
do sindicato; 
6. Organização dos registros dos sindicalizados; 
7. Formalização dos contratos e termos de estágio; 
8. Busca da regularização e segurança nos convênios; 
9. Compra de máquina de impressão de cartões para a 
confecção da identidade sindical; 
10. Organização dos registros do jurídico; 
11. Reorientação na forma de atuação para melhorar o 
atendimento e a orientação ao servidor, com qualificação 
da informação ao sindicalizado; 
12. Feedback aos sindicalizados com processos jurídicos 
ativos.

ca pelo melhor custo/benefício das aquisições da instituição. 

Além disso, o sindicato construiu um fundo patrimonial que 
permite uma reserva financeira capaz de suportar gastos ex-
traordinários e urgentes que por ventura possam surgir. Além 
disso, conseguiu economia de recurso suficiente para custe-
ar a reforma do salão do andar superior, a reforma e aqui-
sição de novos computadores para a sala de informática.

“O empenho em adotar uma prática administrativa e finan-
ceira responsável, e com rigor nos controles internos, per-
mitiu que a atual gestão do SINDSFOP, hoje, tenha uma 
saúde financeira adequada e possibilidade de investir em 
melhorias como as reformas do salão do andar superior e 
da sala de informática e aquisição de novos equipamen-

tos”, ressalta o Presidente Mauro.   

Nesses dois anos de gestão, a atual diretoria do SINDSFOP con-
seguiu implantar uma gestão financeira transparente e responsá-
vel, buscando permanentemente o diálogo com os sindicalizados. 
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Serv idores  na  Luta
Conheça os trabalhadores que estão na luta com o SINDSFOP há anos

“A luta do sindicato é a luta do servidor. É ele quem 
faz o SINDSFOP, por isso deve comparecer às rei-
vindicações, mobilizações e assembleias. Eu sem-
pre participo! Hoje, nossa maior dificuldade é com 
a gestão municipal. Nem o sindicato tem uma es-
trutura para fazer a situação melhorar, precisam 
de mais tempo para consertar as coisas e o apoio 

maior dos servidores”.

“Sempre vi que o SINDSFOP está 
na luta. Mas, sozinho, o sindicato 
não faz nada. Os trabalhadores 
têm que comparecer também. Rei-

vindicar melhor seus direitos”.

“Eu participo das lutas. Por mim e por todos. Ain-
da convoco meus colegas para participarem tam-
bém. Temos que utilizar nosso espaço de luta. O 
sindicato é a voz do servidor e convoca à luta con-
junta. Devemos participar. Clamar por melhorias 
em nossa cidade, não só para os trabalhadores, 
mas para todos. Ouro Preto está sucateada e sem 
possibilidade de mais contratações. O sindicato 

nos dá força e voz”.

Márcia Guimarães - Guarda Civil 
12 anos sindicalizada

Maristela Queiroz - Assistente Social 
7 anos sindicalizada 

Geraldo Ferreira 
Auxiliar de Serviços Gerais 

10 anos sindicalizado

A vez e a voz do servidor!

N O V I D A D E S

O SINDSFOP, além da sua estrutura própria de ser-
viços como assessoria jurídica, sala de informática, 
salão de eventos, entre outros, também oferece di-
versos convênios para os associados e seus depen-
dentes.

Parcer ia  Rádio  Rea l
Servidor público municipal, sintonize na 
Real FM 90.1! Ouça a Rádio Real FM 90.1 e 
acompanhe as últimas notícias do SINDS-
FOP. Saiba tudo sobre a nossa luta. Sua luta!

(31) 3551-3762 
(31) 3552-3312 

C A N A I S  D E  C O M U N I C A Ç Ã O

sindsfop@hotmail.com 

facebook.com/sindsfop

instagram.com/sindsfop

www.sindsfop.com.br

Quero exaltar o pioneirismo do SINDSFOP na luta 
pela organização dos trabalhadores, em busca de 
melhores condições de trabalho para o servidor pú-
blico. O SINDSFOP representa hoje uma Instituição 
séria, respeitada, e, principalmente, engajada na 
implementação de políticas públicas que visa buscar 
benefícios não só para seus associados, mas também 
para sua comunidade e sociedade como um todo.

É preciso ressaltar que nossa entidade, hoje, não 
é vista de forma pejorativa, não é rotulada como 
um bando de “baderneiros”, mas sim, como uma 
entidade organizada e centrada, com ética e mo-
ral em defesa dos interesses dos seus filiados.

Hoje a atual gestão do SINDSFOP atingiu um patamar 
de maturidade política e não partidária, focada num 
processo de agenciamento administrativo profissional. 
Não podemos negar de antemão que o servi-
dor efetivo não tem sido contemplado no seu 
esforço em prol do serviço público. Fato desa-
nimador já que todo trabalhador espera e me-
rece o reconhecimento pelo serviço prestado.

“O SINDSFOP nestes 30 anos, luta e tem 
esperança que esta é a grande oportunidade 

que surge para que a prefeitura corrija às dis-
torções salariais e arbitrariedades que há tem-

pos, ocorrem no nosso município.”

Assim, gostaria de parabenizar a todos servido-
res, aos diretores (atuais) e aos que já passaram 
ao longo desses 30 anos que se dedicaram com 
afinco na consolidação do “Ideal - SINDSFOP”, um 
agradecimento todo especial aos nossos funcio-
nários internos (secretária e deixo aqui registra-
do todo meu orgulho e felicidade de “estar” Vice- 
Presidente nessa Instituição (família), SINDSFOP.

Nesta edição especial do 
jornal SINDSFOP, venho 
ressaltar algumas con-
siderações sobre essa 
entidade que comple-
ta 30 anos de fundação.

P A L A V R A  D O  V I C E - P R E S I D E N T E

Por José Nascimento Correia

São diversos benefícios em comércios e serviços dos setores de ali-
mentação, educação/cursos, estética/beleza, lazer e saúde, que pro-
porcionam descontos especiais.

Para saber mais sobre os convênios, acesse o site do Sindsfop 
(www.sindsfop.com.br) e clique na aba de convênios.

C o n v ê n i o s  S I N D S F O P
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3 0  a n o s  d o  S I N D S F O P 
Uma história de muita luta e conquistas em prol dos trabalhadores

10 de dezembro de 1988 marca a fundação do SINDSFOP. Po-
rém, a trajetória de luta do sindicato começou bem antes disso. 
Durante a ditadura militar brasileira, grupos de servidores já se 
reuniam para dialogar e organizar reivindicações em prol dos di-
reitos dos trabalhadores ouro-pretanos. Encontros eram realiza-
dos na casa dos servidores ou no meio do caminho até o trabalho, 
em um período sombrio, em que ser sindicalizado era proibido. 
Foram diversas estratégias que formaram a militância sindical da 
época. Um tempo difícil, de muitas lutas, conquistas e a desco-
berta de um espaço ideal para construir a sede do sindicato fize-
ram parte dessa história que antecipou a fundação do SINDSFOP. 

Quem conta com orgulho o início dessa caminhada é o primeiro 
Presidente do SINDSFOP, Edilson Oliveira, na época também en-
carregado de obras municipais. Hoje com 74 anos, ele continua 
acompanhando as ações do sindicato. “Nossa luta era, princi-
palmente, pela melhoria dos salários dos servidores, por melho-
res condições para os professores municipais e pelos trabalha-
dores da rede de esgoto e da limpeza urbana”, conta Edilson.  

No dia 24 de maio de 1990, em reunião ordinária na sede provisó-
ria à Rua São José, o presidente do Sindicato, Edilson de Oliveira, 
anunciou o começo das obras da atual sede, em terreno doado 
pelo então prefeito, Wilson Milagres. Na reunião, a diretoria se 
dispôs a ajudar na construção da sede e assim foi feito. A escolha 
de abrir um sindicato foi coletiva, bem como todas as ações plane-
jadas. “Éramos como uma família. Contratamos profissionais ex-
celentes para construírem o prédio da nossa sede. Escolhemos os 
melhores materiais. Tudo para abrigar nossas reuniões, os even-
tos com servidores e receber nossa equipe do sindicato”, narra. 

Em 1988, o SINDSFOP foi fundado, após ser instituída a consti-
tuição brasileira em outubro de 1988. A abertura proporcionada, 
fez com que Ouro Preto se tornasse pioneira em todo o territó-
rio brasileiro a ter um sindicato representativo de funcionários 
públicos municipais. Na mesma data foi deliberado o Estatuto 
Social da entidade e também a posse da primeira chapa inscrita. 

Na  época, a gestão municipal ampliava o diálogo com o sindica-
to, facilitando a negociação. Já era um tempo pós-ditadura, em 
que os servidores estavam participando mais ativamente da luta. 

O SINDSFOP é pioneiro no diálogo entre os servidores e a gestão 

municipal, legislativo e população. Essa é a marca que fica nas 
três décadas. “Sempre informamos e orientamos a população 
e os trabalhadores. Fizemos um trabalho dedicado, sério, com 
uma diretoria que surgiu do meio do povo”, destaca Edilson. 

Primeiras assembleias - Com a sede ainda em construção, 
ocorreu no ato da fundação a primeira assembleia na Sede So-
cial da Corporação Musical Senhor Bom Jesus de Matosinhos. 
Contou com a presença de 174 funcionários associados, sob a 
coordenação do Manoel Vitorino e presidida por José Geraldo 
de Araújo. A partir de então, o Sindicato iniciou os trabalhos 
e as assembleias ocorreram em diferentes endereços. Em 30 
de setembro de 1991, foi realizada a primeira Assembleia na 
sede própria do Sindicato na rua Mecânico José Português. 

Caminhada pelos distritos - Foi com o desejo de caminhar 
junto ao servidor municipal que o sindicato ampliou sua base 
sindical pelo município e distritos de Ouro Preto. Percorre-
ram os locais mais distantes para dialogarem com os traba-
lhadores. Até hoje, apresentar as ações do sindicato, ouvir 
as demandas e orientar os servidores sobre seus direitos é 
uma atividade constante. É assim que o SINDSFOP cons-
trói, cada vez mais, sua força, junto com os trabalhadores. 

EDILSON DE OLIVEIRA - PRIMEIRO PRESIDENTE DO SINDSFOP

Dia 27 de outubro de 2018, aconteceu uma grande festa 
de confraternização no Sítio da Vovó Nair, em Cachoeira 
do Campo. O evento celebrou o dia do Servidor Público e 
ainda comemorou os 30 anos do SINDSFOP. Durante todo 
o dia, os filiados do sindicato puderam aproveitar uma 
belíssima estrutura organizada para o evento, com muita 
animação, música ao vivo, buffet de comidas e bebidas, 
e sorteio de prêmios. A alegria contagiou a todos os pre-
sentes!

Festa do servidor
      Senhores vereadores, 

agradecemos a homenagem, 

mas pedimos mais empenho e 

dedicação nas lutas dos servido-

res municipais. 

LUTEM AO NOSSO LADO!

No dia 10 de dezembro, o SINDSFOP com-
pletou 30 anos de fundação e no dia 14 de 
dezembro de 2018 o Sindicato foi homena-
geado na Câmara Municipal de Ouro Preto. 
Foi um momento importante de reconheci-
mento do trabalho e da luta do Sindicato 
por todos esses anos.

Homenagem aos 30 anos do SINDSFOP na Câmara


