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PALAVRA DA PRESIDENTE

2019 – UM ANO PARA RECUPERAR O OTIMISMO

A

cada final de ano procuramos refletir sobre nossas vidas.
Nossas ações, nossos sentimentos, nossas lutas e
nossas
ideologias são julgadas pelo mais rigoroso
árbitro: nós mesmos. Quando refletimos, verificamos que cada
um de nossos atos afeta diretamente a vida de outras pessoas.
Pensamos no progresso da sociedade, da política, de nossos
relacionamentos afetivos e, no meu caso particular, do Sindsemb.
Mas digo de coração, me sinto realizada e feliz, porque
finalizamos mais uma etapa, mais um ano e intensos projetos,
com saldo positivo. O ano de 2018 foi uma provação para todos
os brasileiros, principalmente para aqueles que residem em
municípios de pequeno e médio porte, que sentem os impactos
das decisões recaírem. Tivemos um ano de eleições e mudanças,
umas das decisões mais polarizadas e conturbadas das últimas
décadas. E a população mostrou que não aguenta mais tanta
corrupção e ineficiência por parte dos gestores públicos. Os
cidadãos deram um claro sinal de que é preciso moralizar e renovar
a política, fato não compreendido por muitos desde 2013, quando
centenas de parlamentares passaram a criar mecanismos para se Carmélia da Mata
Presidente
sustentar no poder ao invés de reformular o sistema.
mecanismos para se sustentar no poder ao invés de reformular o sistema.
Mas nós do Sindsemb também passamos por grandes provações. Comemoramos, ou melhor,
infelizmente recordamos o 1º ano após aprovação dos projetos 09 e 10 que retiraram importantes
direitos dos servidores e ainda perdemos 09 servidores que faleceram em consequência de
doenças, ainda em plena atividade profissional. Mas nem tudo foi tristeza, esse ano também
conseguimos resolver muitas demandas, muitos projetos, realizamos uma grande Festa do
Servidor e solicitamos uma atenção especial em prol da qualidade de vida do servidor. Já estamos
recebendo respostas positivas e temos grandes expectativas para 2019.
O mais importante de tudo isso é não parar, não deixar a letargia tomar conta e buscar sempre o
melhor, o possível e o necessário para crescer sempre. Tenho certeza que o próximo ano será
tempo de trabalhar com mais afinco, equilíbrio e transparência para que possamos sempre
mostrar que nossa luta é legal e séria, que nosso compromisso é de compartilhar os problemas
em busca de soluções para fazer deste sindicato cada vez mais atuante em defesa de todos os
servidores.
Finalizo agradecendo mais uma vez a confiança, as pessoas que se aproximaram, as que estão
dia a dia na caminhada e aquelas que apenas acompanham nosso trabalho. Saibam que estamos
sempre de portas abertas, porque aqui é a casa dos servidores e somos sim uma grande família.
Desejo a cada família um Natal de paz e prosperidade, e um Ano Novo de luz, com grandes
sonhos e muito sucesso!

Carmélia da Mata
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ASSESSORIA JURÍDICA

O

ano de 2018 está se encerrando com a
satisfação de um grande trabalho
prestado pela Assessoria Jurídica do
Sindsemb, através dos Advogados Michele
Sell, José Marcos Cardoso e Ângela Ribeiro.
Foram centenas de atendimentos realizados
pelos advogados aos servidores e várias
solicitações atendidas e demandas
solucionadas.
No decorrer desse ano, muitos desafios
enfrentados, e o servidor contou com todo o
apoio e orientação do departamento jurídico
na defesa dos seus direitos, seja por meio de
ações administrativas ou judiciais. O
Sindsemb busca, através da sua atuação,
garantir, cada vez mais a dignidade e o
respeito aos servidores públicos do município
de Barreiras no desempenho do seu ofício.
Que em 2019, essa caminhada continue e se
fortaleça.

SINDSEMB PARABENIZA 16 ANOS DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL

A

presidente Carmélia da Mata
emitiu uma mensagem
comemorativa aos 16 anos de
serviço público da Guarda Civil
Municipal. O Sindsemb parabenizou e
agradeceu o empenho desses homens
e mulheres que contribuem para a
segurança pública de Barreiras,
cuidando com zelo e amor do patrimônio
público, do trânsito e da vida dos
barreirenses.
16 anos de história, de luta, de empenho
e esperança, para os 148 servidores
efetivos da Guarda Civil Municipal.
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NOVO SITE DO SINDSEMB GANHA ESPAÇO PARA
OUVIDORIA DO SERVIDOR

O

novo portal do Sindsemb lançado
no mês de julho foi totalmente
reformulado. Mais dinâmico, com
um layout mais leve e atraente, facilita a
navegação dos servidores filiados na
página e oferece informações sobre a
categoria, como notícias, enquete,
programação da Voz do Servidor e a
grande novidade que é a Ouvidoria,
abrindo espaço para sugestões e
denúncias.
Os servidores também podem solicitar a
filiação ao sindicato pelo site,
preenchendo a ficha e validando na
recepção do Sindsemb.
Na página também consta a história, galeria de fotos, aba de serviços como Portal do
Servidor, Convênios e Jurídico, sendo destaque para a rede credenciada do plano Unimed,
facilitando a busca pelas clínicas e médicos conveniados.
“Nossa equipe de tecnologia também teve a preocupação de criar novas seções na
página, como o espaço de imagens, notícias, serviços e a Ouvidoria online. Com isso, o
sindicato reafirma a importância da comunicação, e a utilização dessa ferramenta nos
movimentos sindicais”, destaca a presidente Carmélia da Mata.

OUVIDORIA DO SERVIDOR

A

Ouvidoria está em pleno funcionamento na nova plataforma virtual. E já foram
encaminhadas centenas de demandas que obtiveram resposta em tempo recorde, pois
a ferramenta virtual tem como objetivo, estreitar a comunicação com a categoria e
aproximar ainda mais os filiados. Quem acessar pode fazer suas sugestões, elogios,
reclamações, críticas, denúncias e solicitações.
Os contatos via Ouvidoria são previamente setorizados e encaminhados aos responsáveis,
que devem cumprir prazos para resposta. Todo o contato e/ou requisição feita através deste
canal tem um prazo máximo de retorno de 15 dias. No entanto, questões mais simples
poderão ser respondidas em até três dias.
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SINDSEMB PROTOCOLA DOCUMENTOS E ENCAMINHA
PROPOSTAS PARA REAVALIAÇÃO DO PLANO DE CARGOS
E SALÁRIOS

A

presidente do SINDSEMB, Carmélia
da Mata e a assessora jurídica Dra.
Michele Sell se reuniram na manhã
do dia 24 de setembro, com o procurador
geral do município Dr. Túlio Viana, a
secretária de administração Sra. Gislaine
Souza e a assessora técnica, Versiany
Roque, para apresentar e protocolar
documentos de interesse de toda categoria,
sendo destaque o oficio nº 143 que contém
os estudos, discussões e propostas para
melhoria
A documentação foi entregue pela
presidente Carmélia da Mata, cumprindo a
agenda de ações sindicais, após
levantamento dos principais anseios da
categoria através de um estudo
desenvolvido pela comissão formada pelos
servidores e técnicos para sugerir propostas
de reformulação do plano de cargos e
salários ocorrida durante os períodos de
2017 a 2018, logo após a entrada em vigor
da Lei 1.062/17 que alterou o Estatuto do
Servidor e ocasionou grandes perdas ao
funcionalismo público.
Durante a reunião, a presidente expressou a
importância do documento elaborado a
quatro mãos, com participação direta dos
servidores. Consta dentre as propostas, a
melhoria significativa do plano com
reivindicações de implementação do
desenvolvimento funcional do servidor
mediante critérios de titulação que
garantam avanço na carreira, a implantação
do auxílio alimentação; o adicional de
periculosidade aos agentes de trânsito; a
criação de uma junta interdisciplinar
humanizada para acompanhamento aos
servidores que estiverem respondendo à

PAD, além da reivindicação de que a
municipalidade promova cursos de
aperfeiçoamento aos servidores, dentre
outros pontos.
A presidente Carmélia também protocolou o
ofício dos agentes e fiscais de tributos,
solicitando a unificação das funções para
Agente Fiscal de Tributos, ampliando assim,
o número de servidores para a função,
transformando em cargo de nível superior e
melhorando consideravelmente a
efetividade dos servidores na área tributária.
“Fomos muito bem recebidas pela gestão
municipal e encaminhamos diversas
demandas dos servidores. Protocolamos
o documento que solicita a reavaliação do
Plano de Cargo e Salários, a
periculosidade para os agentes de
trânsito, capacitação para os motoristas e
unificação do cargo de agente e fiscais de
tributos. Foi uma reunião proveitosa,
trouxemos propostas viáveis que
poderão melhorar muito, o plano decargos e salários dos nossos servidores,
valorizando especialmente o salário base
através do incentivo à qualificação
profissional. Estamos fortes e confiantes,
que estaremos em breve recebendo um
posicionamento positivo da
administração em todos os nossos
encaminhamentos", afirmou a presidente
Carmélia.
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SINDSEMB E FASB FINALIZAM MUTIRÃO DO IMPOSTO DE
RENDA COM SALDO POSITIVO

A

ção solidária e sucesso definem o
resultado da 5ª edição do Mutirão
do Imposto de Renda realizado
pelo Sindsemb e FASB. Durante os dois
sábados de atendimento, 07 e 14 de
abril, mais de cem pessoas realizaram a
Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física 2018.
As principais dúvidas dos cidadãos eram
sobre os documentos necessários para
elaboração da declaração, bens não
declarados em anos anteriores,
dependentes, bens comprados pelo
cônjuge e a falta de comprovação de
recursos para verificação da aquisição
de determinados bens. Muitos filiados ao
Sindsemb, servidores civis e
comunidade foram atendidos, e ainda
contribuíram levando uma lata de leite
em pó que será destinada as instituições
filantrópicas.

“Finalizamos mais um mutirão do IR
com o sentimento de dever cumprido, e
acreditando cada vez mais na cidadania
e solidariedade. Recebemos servidores
e comunidade que foram atendidos e
também ajudaram, trazendo o leite em
pó como donativo. Agradeço toda
equipe da Fasb, nossa equipe de
colaboradores e pessoas que
compareceram, fazendo o sucesso
dessa parceria”, destacou a presidente
Carmélia.
Por conta do prazo, muitos servidores
aproveitaram a oportunidade para declarar
o seu imposto de renda gratuitamente na
sede do Sindsemb, pois o contribuinte que
não realiza-se a declaração ou entregá-la
fora do prazo ficaria sujeito ao pagamento
de multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor
máximo, correspondente a 20% do imposto
devido.

Os acadêmicos e monitores
agradeceram a oportunidade de colocar
em prática o aprendizado e a
aproximação com o cotidiano da vida
contábil dos cidadãos. A ação foi voltada
para pessoas com rendimento anual de
até R$ 50 mil e com bens de até R$ 300
mil.
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REUNIÕES ITINERANTES APROXIMAM AINDA MAIS O
SINDSEMB DOS SERVIDORES EM 2018

A

presidente do Sindsemb,
Carmélia da Mata acompanhada
da coaching Márcia Rasia e
equipe de colaboradores do sindicato,
estiveram visitando dezenas de escolas
municipais e departamentos públicos
durante o ano de 2018. As visitas foram
iniciadas em abril, com uma agenda
intensa e a recepção calorosa dos
servidores em seus postos de trabalho,
foi um incentivo a mais para toda equipe
do Sindsemb.
As reunião itinerantes foram
preparadas com objetivo de estreitar
relação com os filiados e orientar todos
os servidores sobre direitos, serviços,
convênios, ouvidoria, plataforma virtual
e benefícios que o sindicato dispõem
aos seus filiados. Durante todos os
encontros, a presidente Carmélia falou
sobre as relações interpessoais, os
direitos e deveres do funcionalismo
público e as condições nos postos de
trabalho.
“Essas reuniões itinerantes fizeram
parte do planejamento estratégico
do Sindsemb e têm o objetivo de
aproximar, cada vez mais o servidor,
ouvir as demandas e interagir,
levando informações sobre os
direitos e deveres do funcionalismo
público. Em 2019 nosso objetivo é
estender para todas as unidades
públicas, vamos visitar todos os
setores”, garantiu a presidente
Carmélia.
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SERVIDORES MUNICIPAIS E SINDICATOS MANIFESTARAM
PACIFICAMENTE NO CENTRO DE BARREIRAS

O

dia 15 de agosto foi marcado pela
manifestação dos servidores públicos de
Barreiras, que atenderam a voz dos
dirigentes dos sindicatos Sindsemb e Sinprofe e
saíram em protesto pacífico pelas ruas do
centro, relembrando 1º ano após a votação e
aprovação do legislativo dos projetos 09 e 10,
que retiraram importantes direitos trabalhistas
do funcionalismo público.
A concentração dos manifestantes foi iniciada às
8h em frente à Câmara de Vereadores. Os
servidores civis, professores e sindicatos saíram
juntos empunhando faixas, cartazes e carro de
som, com palavras de ordem, chamando
atenção do comércio e população, para a
repercussão negativa e massacre do Estatuto do
Servidor votado pelos 13 vereadores da base de
governo.
A presidente do Sindsemb, Carmélia da Mata,
acompanhou toda caminhada, falando ao
microfone e pedindo união da categoria, revisão
da retirada de direitos e lembrando que entre os
manifestantes estavam servidores públicos, que
atendem a população e têm o direito de se
manifestar por aquilo que acham justo.
“Não podemos esquecer tudo que
vivenciamos no mês de agosto de 2017,
principalmente no plenário da Câmara.
Foram dias de angústia, tentativas de diálogo
e no dia 15 de agosto, os 13 vereadores
marcaram nossas vidas profissionais,
retirando direitos que foram conquistados
após muitos anos de luta. Mas não
abaixamos a cabeça, estamos conscientes
de nosso papel e continuaremos abertos ao
diálogo, buscando sempre defender os
servidores”, disse Carmélia durante a
caminhada.

O vereador Marcos Reis participou da
manifestação que foi encerrada na Praça São
João Batista, momento que os servidores se
reuniram de mãos dadas em círculo
simbolizando a união. A noite, às 18:00h, um
Culto Ecumênico na Praça da Câmara de
Vereadores também marcou o Dia D, com a
celebração do Pastor Ferraro e a líder espírita
Eudira Almeida, que trouxeram a palavra
religiosa aos servidores. A líder politica Kely
Magalhães e o vereador José Barbosa também
participaram, e ele falou da importância de
rediscutir e reavaliar o Estatuto do Servidor com
todos os vereadores, sindicatos e servidores
públicos.
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PREFEITURA DE BARREIRAS, OUVINDO O SINDICATO
DOS SERVIDORES, IMPLANTARÁ SISTEMA DE EPI'S PARA
A PROTEÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

O

Sindicato dos Servidores Municipais de
Barreiras-Sindsemb, protocolou no mês
de setembro, ofícios com demandas
para melhoria no ambiente e postos de trabalho
dos servidores municipais que trabalham nas
salas de Raio X. A aquisição de equipamentos
de proteção individual (EPI's) para os
profissionais que atuam nestes setores também
constava na pauta de reivindicações, além de
outras questões relacionadas ao setor técnico
de radiologia.
Em resposta à solicitação do sindicato, no mês
de outubro, a presidente do Sindsemb, Carmélia
da Mata, foi recebida na Secretaria de
Administração e Planejamento onde foi
informada das ações tomadas pela
administração acerca do assunto.
Na oportunidade a presidente do sindicato foi
surpreendida positivamente, ao tomar
conhecimento de que com o objetivo de
preservar a saúde física e laborativa dos
servidores, que por características de suas
funções são expostos aos mais diversos riscos,
necessitando do uso periódico ou eventual de
EPI's, a administração municipal já tinha
realizado no período de seis meses um estudo,
que identificou quais os segmentos profissionais
necessitam de equipamentos de proteção,
conforme os riscos apresentados por cada
atividade desenvolvida.

Segundo o engenheiro de segurança do trabalho
José Ruy, a prefeitura disponibilizará
equipamentos de proteção para todas as
atividades de risco executadas nos setores
públicos. Entram nessa relação itens como luvas,
calçados de segurança, botas, capacetes, óculos
de proteção, protetor auricular, cinto de
segurança, protetores solares, entre outros, em
conformidade à norma regulamentadora do
Ministério do Trabalho e Emprego. Os
equipamentos já estão licitados aguardando
apenas a finalização do processo de compra.
“Estamos iniciando a implantação dos EPI´s e
EPC´s nos postos de trabalho. Entendemos a
importância dessa ação, esta é a primeira vez
que são adquiridos EPI´s para todos os
setores”, afirmou. Ele disse ainda que, em
breve, serão realizadas palestras e seminários
com os servidores, de forma sistemática, na
intenção de mostrar a importância da
utilização dos equipamentos de proteção para
redução dos riscos ocupacionais.
Durante o processo de entrega dos EPIs, serão
fornecidas aos servidores informações sobre o
uso e cuidados com os protetores, como forma de
minimizar qualquer tipo de ameaça ou risco à
saúde durante a execução das atividades.

“Recebemos com satisfação a confirmação
do atendimento à nossa solicitação de
aquisição dos EPI´s, que são de uso
obrigatório, preservando assim, a boa
execução das atividades e protegendo o
servidor de acidentes de trabalho. Ruy nos
informou que todos os materiais já foram
licitados, e agora estaremos acompanhando
passo a passo a implementação desse
benefício, que entendemos como essencial
na melhoria da qualidade de vida dos nossos
colaboradores municipais. Haverá ainda a
realização de vários eventos voltados a
prevenção de acidentes e segurança do
servidor”, disse a presidente.
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SINDSEMB DIALOGA COM SECRETÁRIO DE SAÚDE SOBRE
REALOCAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL EURICO
DUTRA E CENTRO DE SAÚDE EMILLY RAQUEL

C

om a confirmação oficial
veiculada pela Prefeitura de
Barreiras referente a mudança
no atendimento 24 horas no Hospital
Municipal Eurico Dutra e Centro de
Saúde Emilly Raquel, a presidente do
Sindsemb, Carmélia da Mata, o vice
presidente Meyrelys Rodrigues e os
servidores da saúde, estiveram nessa
manhã de quarta-feira, 28 de
novembro, na Secretaria de Saúde para
dialogar com o secretário municipal e o
setor de Recursos Humanos.
Os representantes sindicais e os
servidores de enfermagem foram
recebidos pelo secretário Anderson
Vian e o chefe do RH, Melquisedeque,
para uma reunião com objetivo de
esclarecer como será a realocação dos
servidores das duas unidades, que
trabalham em regime de plantão. Em
clima cordial, o secretário Anderson
informou que o município já está
tomando as devidas providências e que
nenhum servidor será prejudicado, e
que a próxima medida será reunir
individualmente todos os plantonistas
para definir como será efetivada o
remanejamento.

A presidente Carmélia da Mata reafirmou
sua preocupação com os servidores e o
novo ambiente de trabalho, solicitando
uma atenção especial aos plantonistas.
"Ficamos satisfeitos com a recepção
do secretário Anderson que
juntamente com o chefe do RH,
Melquisedeque nos garantiram que
nenhum servidor terá prejuízo. Agora
eles estarão convocando
individualmente, informando o novo
loc a l de t r a ba lho e a c e it a ndo
sugestões dos servidores. Essa é
nossa preocupação, que todos
acompanhem as mudanças, mas com
tranquilidade e que o servidor seja uma
prioridade", disse a presidente.
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FESTA, EMOÇÃO E HOMENAGENS MARCAM
O SINDSEMB TROPICAL FEST 2018

M

ilhares de servidores dançando,
uma maravilhosa feijoada,
lágrimas de emoção e
homenagens marcaram a 5ª edição da
Festa do Servidor com o tema
“SINDSEMB TROPICAL FEST”.
Realizada no dia 03 de novembro, no
espaço Bartira Fest, mais de duas mil
pessoas foram conferir uma decoração
temática com muita brasilidade, muitas
frutas e alegria. Com direito a abadá,
copos personalizados e uma mega
estrutura de show, a festa promovida pelo
Sindsemb agradou a todos, e não faltou
momentos de emoção
A festa iniciou às 12h, e o almoço foi
servido com uma feijoada completa. Num
clima bem tropical, tinha mesa de frutas,
água e refrigerante à vontade, ainda no
cardápio carne assada e petiscos para
todos os convidados. Logo após, o
cerimonialista Carlos Augusto convidou a
presidente Carmélia da Mata para os
agradecimentos, o vice Meyreles e toda a
equipe de colaboradores do sindicato
também participaram.
Um dos momentos mais emocionantes foi
à homenagem In Memorian aos 09
servidores que faleceram em 2018. No
telão, a imagem de cada um em
agradecimento pelo profissionalismo,
amizade e compartilhamento de
momentos. A presidente entregou a
homenagem aos familiares dos
servidores: Roseni Pereira, Antonio
Umberto Xavier, Gezuita de Araujo dos
Santos, João Rocha, Antonieta Asevedo
de Souza (Tieta), Maria Alexandrina Porto
Reis, Volni Antunes da Silva, Luciano Lima
e Sidney Magalhães dos Santos.
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“Sei que é um dia de festa, de alegria, mas
não poderíamos deixar de homenagear
esses 09 servidores e amigos, que nos
deixaram esse ano. Mas agradeço a
oportunidade de ter convivido com
pessoas tão maravilhosas, profissionais
que deixaram um legado no serviço
público. Foi um momento emocionante
homenagear e abraçar as famílias, e dizer
que elas também fazem parte da nossa
família Sindsemb”, disse em seu
pronunciamento a presidente Carmélia.
Finalizada as homenagens, o sorteio de
brindes animou os servidores, e muitas
pessoas levaram para casa os presentes
cedidos pelas empresas parceiras. Mas a
festa estava apenas começando, e a música
tomou conta do espaço com o cantor Bruno
Paiva e Banda Bárbara, que animaram os
servidores com um Pout Pourri dos anos 70,
80 e 90, levando centenas de pessoas para a
pista de dança. O cantor Bosco Fernandes
entrou logo após, agitando a festa com muito
axé baiano até o final.
No ambiente, além da decoração, as
meninas, mulheres e servidoras ganharam
um cantinho especial do Igabeleza, que
levou profissionais para cuidar da beleza,
com maquiagem e cabeleireira. A festa foi
finalizada as 21h, e o tempo todo os
servidores postavam nas redes sociais o
resultado positivo do evento, deixando
grandes expectativas para edição 2019.
“Agradeço a todos que contribuíram, os
nossos parceiros, patrocinadores e
amigos que compareceram. Agora, já
começamos a planejar a festa de 2019, e
tenham certeza que traremos mais
novidades”, garantiu a presidente Carmélia
da Mata.

ACESSE O NOSSO SITE: www.sindsemb.com / E-mail: convenios.sindsemb@gmail.com / Tel: (77) 3612-2198
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FESTA, EMOÇÃO E HOMENAGENS MARCAM
O SINDSEMB TROPICAL FEST 2018
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SINDSEMB PARTICIPA DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO
DE SAÚDE PARA PADRONIZAÇÃO DOS PLANTÕES DOS
SERVIDORES DO CENTRO DE SAÚDE EMILLY RAQUEL E
HOSPITAL MUNICIPAL EURICO DUTRA

C

om o afastamento temporário da
presidente Carmélia da Mata, o vice
presidente Meyrelys Rodrigues continuou
cumprindo a agenda sindical, no dia 05 de
dezembro, participou de uma importante reunião
na Secretaria de Saúde de Barreiras para as
definições e padronização dos plantões da
equipe médica e enfermagem, que faziam parte
do atendimento 24h do Centro de Saúde Emilly
Raquel e Hospital Municipal Eurico Dutra.
Participaram da reunião, representando os
sindicatos o vice presidente do Sindsemb,
Meyrelys Rodrigues e os representantes do Sind
Ac´s Veridiano Vieira e Carla Ribeiro, também
compareceram o secretário de saúde Anderson
Viana, a subsecretária Larissa Barbosa, a
assessora Maria de Messias, a diretora do
HMED, Helena Luisa, a coordenadora de
enfermagem do HMED, Elionete Gomes,
coordenadora da UPA 24h, Jamille Carvalho e o
coordenador de enfermagem do Hospital da
Mulher, Emerson Silva.

encontro, ele abriu a reunião mantendo o
compromisso e solicitando a abertura de uma
mesa de negociação permanente, para manter
um equilíbrio consensual com os interesses do
poder público e representantes dos servidores.
Durante sua explanação, ele ainda apresentou o
fluxograma do reordenamento dos serviços de
saúde que serão ofertados nas três unidades de
saúde, sendo Centro de Saúde Emilly Raquel,
Hospital Municipal Eurico Dutra e UPA 24 horas.
O vice-presidente Meyrelys Rodrigues falou da
importância de manter o diálogo, e
principalmente tranquilizar os servidores,
reforçando a preocupação do sindicato com a
equipe médica e de enfermagem. Após todas as
tratativas, ficou definido que a partir de janeiro de
2019 os plantões serão padronizados com 12
horas de atividade e 24 horas de descanso,
conforme parecer técnico do COREN 003 e
005/2013, ainda foram acordados que serão
permitidas apenas 03 trocas de plantão por mês.

Na última reunião com a presidente Carmélia da
Mata e equipe de enfermagem das duas
unidades, o secretário de saúde Anderson Vian,
se comprometeu em informar sobre o trâmite da
alocação e todas as definições que fossem
tomadas, para que não houvesse nenhum
prejuízo aos servidores lotados. Nesse segundo

ACESSE O NOSSO SITE: www.sindsemb.com / E-mail: convenios.sindsemb@gmail.com / Tel: (77) 3612-2198
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SINDSEMB CONSEGUE LIMINAR JUDICIAL A FAVOR DOS
SERVIDORES APOSENTADOS

O

SINDSEMB por meio da sua assessoria
jurídica, conseguiu uma vitória importantíssima
no poder judiciário, especificamente junto a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras, no
dia 19 de dezembro de 2018.
A juíza Fernanda Maria de Araújo Mello deferiu
pedido liminar para, em suas
palavras
“suspender os efeitos de qualquer ato de
exoneração de forma automática, com violação
ao art. 5º , LV da CFF/88, de modo que não
conceda ao servidor público o direito de optar e
comprovar que a aposentadoria decorreu de
contribuições em vínculo diverso, através de
prévio processo administrativo, oportunizado o
contraditório e a ampla defesa”.

Desse modo todos os atos de exoneração de
ofício daqueles servidores que seriam desligados
no dia 31/12 de forma imediata não poderá ser
efetivada.
“Quando soubemos da notificação aos
servidores aposentados de desligamento,
recorremos ao poder judiciário. Com essa
liminar agora os servidores terão o direito de
terem os seus casos analisados
individualmente tratando cada um de forma
específica de acordo com cada caso”, explicou
a presidente Carmélia da Mata.
A cópia da decisão está à disposição na sede do
sindicato, e os servidores aposentados poderão
entrar em contato pelo telefone (77)3612 2198 ou
998621129.

ATENÇÃO!
!
Sindsemb consegue decisão judicial
suspendendo as exonerações de
oficio dos servidores aposentados.

PARABÉNS AO CIDADÃO BARREIRENSE
DIEGO CABRAL BARREIROS

Um Servidor Público, Veterinário dedicado e filho exemplar. Queremos
parabeniza-lo Diego pelo merecimento e recebimento do Título de Cidadão
Barreirense, mas não por ser uma grande honraria, mas sim por marcar no
coração de nossa Barreiras, o brilhante trabalho desenvolvido por você ao
longo desses anos de serviço público.
Parabenizamos também os seus pais pela força, educação e exemplo de
vida que margeia sua conduta profissional e transbordam em seu lado
humano e fraterno.
Diego Cabral Barreiros,
Receba nossa homenagem e saiba que te admiramos demais, e agora você
é mais que um morador e servidor, você é filho de Barreiras.
ACESSE
O NOSSO
SITE: www.sindsemb.com
/ E-mail:
convenios.sindsemb@gmail.com
/ Tel:
(77)(77)
3612-2198
ACESSE
O NOSSO
SITE: sindsemb.com
/ E-mail:
convenios.sindsemb@gmail.com
/ Tel:
3612-2198
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SINDSEMB E TÉCNICOS EM RADIOLOGIA SE REÚNEM
COM SECRETÁRIO DE SAÚDE

A presidente

do SINDSEMB, Carmélia da
Mata, o vice Meyrelys Rodrigues, juntamente
com os técnicos em radiologia do município,
participaram de uma reunião com o secretário
Anderson Vian, no dia 17 de dezembro de
2018.
Na pauta do encontro, a presidente Carmélia
elencou as principais demandas da categoria,
dentre elas o remanejamento dos servidores
lotados no Hospital Municipal Eurico Dutra e
Leonídia Ayres. Para solucionar, foi realizado
um sorteio democrático na presença da
comissão dos técnicos, das diretoras da UPA,
Sra. Jamille, do HMED Sra. Luiza e da Irmã
Magaly que coordena o Centro de Saúde
Leonídia Ayres.
Durante a reunião, o secretário Anderson
ouviu as solicitações e posicionamento dos
técnicos de radiologia, e garantiu que muitas
serão solucionadas e que o município objetiva
aproximar os servidores da saúde da gestão e
da população. Ele ainda informou que a partir
de janeiro, os equipamentos de EPIs serão
entregues, melhorando consideravelmente a
proteção e qualidade de vida dos servidores
municipais.
A presidente Carmélia agradeceu a atenção
que está sendo dispensada aos servidores das
unidades. “É muito importante essa atenção
com os servidores que estão em processo
de remanejamento. Não podemos deixar de
agradecer ao secretário Anderson pela
abertura e atendimento às nossas
demandas, isso também tranquiliza os
servidores”, disse a presidente.

ACESSE O NOSSO SITE: www.sindsemb.com / E-mail: convenios.sindsemb@gmail.com / Tel: (77) 3612-2198
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REUNIÃO ENTRE SINDSEMB E REPRESENTANTES DO
GOVERNO MUNICIPAL DEFINEM MELHORIAS PARA OS
POSTOS DE TRABALHO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS

Retornando

as atividades sindicais após
breve afastamento, a presidente do
Sindsemb, Carmélia da Mata no dia 12 de
dezembro, na Secretaria de Administração
de Barreiras, acompanhada do vicepresidente Meyrelys Rodrigues e do
assessor jurídico Dr. José Marcos Cardoso
para uma reunião com a secretária de
administração, Gislaine Souza Barbosa, o
procurador geral Dr. Tulio Viana e o
comandante da Guarda Civil Municipal,
Gilmar Rodrigues.
A reunião foi solicitada pelo sindicato, após
as constatações de relatos, solicitações e
sugestões de servidores registradas na
Ouvidoria do Sindsemb, sobre as condições
precárias do posto de trabalho localizado no
Parque de Exposição Eng. Geraldo Rocha e
alguns apontamentos sobre a estrutura do
Quartel da GCM, no bairro Vila Dulce. A
presidente Carmélia levou ao conhecimento
dos representantes do governo municipal a
insatisfação dos guardas municipais,
solicitando a mudança da rotina e estrutura
do posto de trabalho.

A secretária de administração e
planejamento, Gislaine, garantiu que estará
fazendo um levantamento sobre as
necessidades de melhoria, e que em breve
serão realizadas medidas paliativas para
proporcionar um ambiente e estrutura mais
qualificada aos guardas plantonistas e
equipes volantes, que fazem a ronda durante
os eventos no Parque. Ela também informou
que os equipamentos de proteção
individuais-EPI´s, como colete tático de
segurança estarão sendo entregues a partir
de fevereiro de 2019 para os guardas
municipais.
Durante a reunião, o comandante da GCM,
Gilmar e a secretária Gislaine também
apresentaram a planta do novo quartel que
será totalmente reformado e ampliado, com
salas especificas para atendimentos,
corregedoria, auditório, inspetorias,
vestiários e total estrutura para os 150
guardas que formam o continente da ronda
escolar, segurança do patrimônio público e
trânsito. O projeto ainda segue em
andamento, e deverá ser executado no
próximo ano.

“Recebemos inúmeras solicitações e
prontamente encaminhamos a demanda a
Secretaria de Administração e comando
da GCM, para que possamos minimizar
essa insatisfação dos servidores que
trabalham no Parque. Sabemos a
importância dos guardas municipais, e
temos certeza que o município estará
atendendo as demandas para melhorar os
postos de trabalho. Considero muito
positiva nossa reunião e os projetos que
foram apresentados durante a conversa”,
disse a presidente Carmélia.

ACESSE O NOSSO SITE: www.sindsemb.com / E-mail: convenios.sindsemb@gmail.com / Tel: (77) 3612-2198
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SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS - BAHIA
Fundado em 20 de Novembro de 2004

RELAÇÃO DAS
EMPRESAS
E INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS
DO SINDSEMB
RELAÇÃO
DAS EMPRESAS
E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
DO SINDEMB
EMPRESA/INSTITUIÇÃO
AUTO ESCOLA MOVITRAN : 30% de desconto

ENDEREÇO

TELEFONE

Rua Dom Pedro I, 319, Sandra Regina

(77) 3612-6737

CLINICA DE ESTÉTICA INCORPE: 10% de desconto

Av. Dr. Clériston de Andrade, 1073, Centro

(77) 3021-2121

CLINICA EQUILIBRIO(PSICOLOGIA/ PSIQUIATRIA): Descontos especiais

Rua Benedita Magalhães, Centro

(77) 99122-1345

Praça Castro Alves, 272, Centro

77 3612-0562/99918-4267

CLINICA SUPERA PSICOLOGIA: Descontos especiais
COIFEODONTO: Descontos especiais
CRECHE ESCOLA PEQUENO APREDIZ: 20% DE DESCONTO

Rua Cap. Manoel Miranda, 790, Centro
RUA GUARUJÁ, 131, RENATO GONÇALVES

(77) 3612-5097
77 3613-5924/ 99941-0210

CTS - CENTRO DE TREINAMENTO EM SAÚDE : 30% de desconto

Rua Barão de Cotegipe, 482, Centro

(77) 3613-4562/ 98113-6466

DEDETIZADORA E SERVIÇOS MATA PRAGAS-Descontos especiais

*******************

77 3612-7764/ 999035008

Rua Café Filho, 228, Sala 03, Centro

(77) 3612 3482

DENTISTA DR. GUSTAVO FONSECA : Descontos especiais

Rua Dom II, 300, Centro

(77) 3613-4522

DENTISTA DR. MARCIO JUSTAMANTE : Descontos especiais

Rua Dom II, 300, Centro

DENTALPLUS: Descontos especiais

DOCERIA CRÈME DE LA CRÈME : 15% de desconto
DROGARIA ROCHA/ FORTE FARMA ROCHA: Até 40% nos Genéricos/Similares,
15% nos éticos e 10% em perfumarias.
ECONOMIA GÁS: 10% de desconto

(77) 3613-4522

Rua D. Pedro II, 260, Sandra Regina

(77) 99966-7992

Rua Ruy Barbosa, 776, Sandra Regina

(77) 3611-2976

BR 242, Proximo a Luz Moto

(77) 3611-2000

Rua Barão de Cotegipe, 482, Centro

(77) 3613-4562

Rua Antonio Carlos Magalhães, Centro

(77) 3614-1000

Rua Ruy Barbosa, 68, Centro

(77) 3612-2211

Rua Dom Pedro I, 532, Sandra Regina

(77) 3612-5959

Rua Café Filho, 210, Primavera

(77) 3611-6680

Av. Benedita Silveira Nº 322

(77) 99816-4943

LABORATÓRIO SABIN: Descontos especiais

Rua Abílio Farias, nº 179, Centro

(77) 3612-2622

LABORATORIO SANTA RITA: Descontos especiais

Rua 24 De Qutubro, 169, Centro

(77) 3611-6311

Rua Benedita Magalhães, 156, Centro

(77) 99830-7279

Rua 24 De Qutubro, 253, Centro

(77) 3611-2604

Rua Lomanto Junior, 204, Vila Brasil
Tv. Dudu Coité, 742A, Jardim Ouro Branco

(77)3611-8495
(77) 3612-2085

Procure o SINDSEMB

(77) 3612-2198

Rua 24 de Outubro, 305, Centro

(77) 3613-2730

ESTACIO: 20% de desconto na Pós Graduação presencial
FACULDADE DOM PEDRO II : 15% de desconto nas mensalidades
FORMULART: 20% a 30% de desconto
IAM: Descontos especiais :
LABORATÓRIO IN VITRO Descontos especiais
LABORATÓRIO PREVENTIVO SAÚDE DA MULHER: 30% de desconto

MICROLINS: 30% de desconto nas mensalidades
ÓTICAS SÃO LUIZ: R$120,00 (Consulta Oftalmo) e 15% de desc. a vista no óculos
POLICLINICA HUMANA :10% de desconto na consulta pediátrica
RADIOCLIN : Descontos especiais
RESIDENCIAL VIVENDAS PARK : Condições Especiais
UNOPAR :10% de desconto nas mensalidades
VIGORE PILATES E FISIOTERAPIA: 13% de desconto no Pilates
VITA FORMULA: 10% de deconto

Rua D. Pedro II, Renato Gonçalves, 641

(77) 99836-1756

Rua Princesa Izabel, 534, Centro

(77)3611-4020

*TABELAS E PERCENTUAIS DE DESCONTOS SUJEITO À ALTERAÇÃO PELAS EMPRESAS PARCEIRAS
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NOVIDADES NO CLUBE
DO SERVIDOR

O Clube dos Servidores já
está funcionando todos os dias.

L

ocalizado em área privilegiada pela
natureza, às margens do Rio de Ondas,
o Clube do Servidor é uma área
destinada ao lazer e entretenimento dos
servidores de Barreiras.
Construído e mantido pelo SINDSEMB, o
Clube já conta com quiosques, piscinas de
adulto e infantil, galpão, guarita, portão
privativo, área verde e margem de rio. E agora
na segunda etapa, ganhou novos banheiros
individuais (masculino, feminino e banheiro
para deficiente), churrasqueiras, melhorando
significativamente o espaço de convivência
social.

“O clube é uma conquista do sindicato
e dos servidores, é um patrimônio que
temos a obrigação de zelar e sempre
buscar melhorias na estrutura física. Já
estão prontas as áreas de
churrasqueiras e dos banheiros, em
breve iniciaremos as obras das outras
áreas que fazem parte do projeto”,
garantiu a presidente Carmélia da Mata.
O funcionamento é de segunda a sexta
das 08h às 17h, sábados, domingos e
feriados, das 08h às 17h, com
apresentação da carteirinha do sindsemb.

Venha se divertir com sua família no Clube do Servidor!

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS
FUNDADO EM 20 DE NOVEMBRO DE 2004
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