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A concentração aconteceu em frente a sede da entidade, 
localizada na Praça Edivaldo Mota, 63 Centro, contando com 
a participação de servidores de toda a regional da entidade. 
Em seguida foi realizada uma caminhada percorrendo o 
centro da cidade e culminando com a realização de um ato 
público em frente a sede da Prefeitura Municipal.

Com a participação de centenas de servidores públicos 
municipais de Patos e Região, foi lançada a Campanha 
Salarial 2019, do SINFEMP, que trouxe como tema este ano, 
Coragem de Lutar! União para Vencer!

LANÇAMENTO DA CAMPANHA SALARIAL 2019 FOI UM SUCESSO

A Direção da entidade foi recebida por uma comissão de 
secretários, em virtude do prefeito Bonifácio Rocha não se 
encontrar em Patos.

A luta pelas reivindicações específicas das 68 
categorias de servidores, como também contra a proposta 
de reforma da previdência do Bolsonaro, foi pauta no dia.

A atividade teve a participação de lideranças do MST- 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terras e outras 
entidades sindicais e movimentos sociais de Patos e região.



O SINFEMP pretende levar à discussão as bases e ao mesmo 
tempo, pressionar os deputados federais, senadores, prefeitos, 
vereadores e se juntar a outras forças sindicais para evitar a aprovação 
dessa reforma.

Os servidores públicos municipais são os mais penalizados com a 
proposta de Reforma da Previdência do governo Bolsonaro, 
especialmente as professoras que tem um aumento de 5 anos em suas 
aposentadorias, acabando neste caso com a aposentadoria especial. Já a 
idade aumenta para 65 anos para homens e 62 para mulheres.

Como se não bastasse, as mulheres e os homens do campo, 
sofrerão ainda mais com a perversidade dessa reforma que só favorece os 
o capital, provocando um verdadeiro genocídio a classe trabalhadora 
brasileira.

Reforma da Previdência prejudica servidores públicos e principalmente professoras

FM 97.9 MHz
DOMINGO - 11h às 12h

PARA TODOS

PROGRAMA

O programa será das 11:00 as 12:00 horas todos 
os domingos.

A partir do próximo domingo, dia 24 de fevereiro de 
2019, o Programa SINFEMP PARA TODOS, será 
transmitido apenas pela Rádio Espinharas de 
Patos, FM 97.9 onde todos os servidores e demais 
ouvintes podem sintonizar.

PROGRAMA DO SINFEMP SERÁ 
TRANSMITIDO PELA  FM 97.9

O SINFEMP e CTB estarão participando das 
atividades no dia internacional da mulher, sexta-
feira, 8 de março em Patos.

A concentração será as 07:00 horas na Praça 
Edvaldo Mota, na frente da sede da entidade, 
saindo em caminhada até a Praça Getúlio Vargas.

Todas as  serv idoras  púb l icas  es tão 
convidadas para essa importante atividade.

No percurso, será feita uma parada em frente à 
Igreja Nossa Senhora da Guia, com mística sobre a 
Reforma da Previdência e fala da representante do 
SINFEMP e do Bispo de Patos, Dom Eraldo Bispo. 
Logo em seguida outra atividade será realizada em 
frente ao Banco do Brasil, com performance, 
batuque e capoeira, encerrando na Praça Getúlio 
Vargas, com apresentação das meninas do Axé, 
teatro sobre Feminicidio/ brumadinho, falações e 
encerramento com uma ciranda.

8 de março, dia de luta



O ato tem como objetivo denunciar a 
proposta da reforma da previdência enviada ao 
congresso nacional pelo presidente Bolsonaro, 
que praticamente acaba com a aposentadoria do 
povo brasileiro.

As entidades irão cobrar dos deputados 

O SINFEMP em conjunto com a CTB- Central 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, além 
de outras entidades, realizará ato publico contra a 
reforma da Previdência no Mercado  Central no dia 
16 de março de 2019, sábado a partir das 07:00 
horas da manhã em Patos.

ATO CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SERÁ REALIZADO EM PATOS DIA 16 DE MARÇO

federais da Paraíba, Gervásio Maia, Aguinaldo 
Ribeiro, Wellington Roberto, Damião Feliciano, Hugo 
Mota, Frei Anastácio, Wilson Filho, Pedro Cunha 
Lima, Efraim Morais, Julian Lemos, Edna Henrique e 
Ruy Carneiro, como também os senadores: 
Veneziano, José Maranhão e Daniela Ribeiro para 
votarem contra a reforma apresentada pelo governo 
federal.

No dia 22 de março será realizada nova 
paralisação nacional e mais uma vez, o SINFEMP vai 
fazer sua mobilização.

Garis, coveiros, auxiliares de serviços, servidores da 
saúde, da infraestrutura, serviços públicos, meio 
ambiente, que trabalham em locais insalubres, através de 
constatação nos locais de trabalho, estão sendo 
desrespeitados em seus direitos.

O SINFEMP entrou com mandados de injunção 
contra diversas prefeituras, onde os gestores não querem 
implantar a insalubridade dos servidores, mesmo depois 
do laudo feito pelo engenheiro do trabalho e entregue nas 
prefeituras com o requerimento individual de cada 
associado a entidade.

Prefeitos se negam a implantar insalubridade e são acionados na justiça
O SINFEMP entrou com ações contra os 

seguintes municípios: Santa Terezinha, Areia de 
Baraúnas, Olho D'água, Salgadinho, Santa Luzia, 
São Mamede e Várzea.

Na próxima semana os demais municípios 
serão contemplados com as ações, tais como: Malta, 
Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, 
São José do Sabugi, Junco do Seridó, Tenório, 
Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Assunção, 
Mãe D'água e Emas, pois os laudos foram entregues 
e os gestores insistem em não implantar.

Santa Luzia Olho DÁgua

São José do Bonfim São José de Espinharas



 www.sinfemp.com.br facebook.com/sinfemp.sindicato

A ânsia pelo dinheiro público é tamanha que 
diversos gestores estão se apropriando 
indevidamente das mensalidades dos servidores 
municipais, não repassando para a entidade 
s i n d i c a l ,  c a r a c t e r i z a n d o  i m p r o b i d a d e 
administrativa.

O SINFEMP já encaminhou três ofícios aos 
gestores, citando a inadimplência e a apropriação 
e na próxima semana serão todos acionados na 
justiça.

Além de não repassar os valores, ainda 
dificultam a entrega da relação mensal dos 
sindicalizados.

A maioria das prefeituras da base do 
SINFEMP foram acionadas na Justiça do Trabalho 
para fazer o desconto da mensalidade e repassar 
os valores a entidade, sob pena de multa de mil 
reais por servidor e esses mesmos processos 

PREFEITURAS SE APROPRIAM DE MENSALIDADES DO SINFEMP

As prefeituras que não foram acionadas 
antes, serão agora, desde que não esteja 
cumprindo o que determina a lei.

serão reat ivados,  fazendo inc lus ive  o 
levantamento dos valores e das multas.

A categoria luta por um salário base de 
dois mil reais, além de condições dignas de 
trabalho, com ponto de apoio e alimentação em 
Santa Gertrudes e o descongelamento de 
gratificações, além do adicional noturno de 25% 
conforme determina a lei do PCCS da saúde.

Foi realizada na última segunda-feira, dia 
25 de fevereiro uma reunião com os condutores 
socorristas de Patos, onde na oportunidade foi 
discutida as condições de trabalho e de 
salários.

Foi encaminhado oficio solicitando 
audiência ao Prefeito Bonifácio Rocha.

SINFEMP FAZ REUNIÃO COM CONDUTORES SOCORRISTAS

O SINFEMP contratou e o Engenheiro do Trabalho fez o 
laudo de insalubridade dos músicos da Banda 26 de julho em 
Patos, chegando ao grau de 20% onde já foi solicitada a 

Músicos de Patos tem direito a insalubridade

Foi solicitada audiência ao Prefeito 
Bonifácio Rocha com a categoria e 
sindicato.

implantação para todos que assinaram o 
requerimento na sede da entidade.

Além desse ponto, os músicos 
querem a mudança da banda do Centro de 
Cultura Amaury de Carvalho para a antiga 
sede no Belo Horizonte, a equiparação 
salarial no valor de R$ 512,00 conforme os 
demais servidores de nível médio, o 
pagamento de tocadas não oficiais, dois 
fardamentos por ano, ônibus para o 
deslocamento e condições dignas de 
trabalho. 



A Secretaria de Educação, como também o Patos 
Prev está em atraso estes dois meses e o sindicato 
irá aguardar até o mês de março o referido 
pagamento com o retroativo dos meses de janeiro 
e fevereiro, sob pena de chamar a categoria para 
uma paralisação de suas atividades.

A Prefeitura Municipal de Patos ainda não 
implantou os 4,17% dos professores ativos, 
aposentados e pensionistas de Patos, referente ao 
reajuste anual do piso da categoria, como também 
os 3,43% dos aposentados e pensionistas que 
ganham acima do salário mínimo conforme 
determina a lei.

PREFEITURA DE PATOS AINDA NÃO PAGOU
 OS 4,17% AOS PROFESSORES

Alguns aposentados de Patos que recebem pela 
Prefeitura/tesouro, vêm sofrendo todos os meses 
com o atraso de seus salários. 

É preciso que o Patos Prev e a Secretaria de 
Finanças resolvam essa situação, pois os 
aposentados não podem serem  prejudicados.

Esse tesouro está mais para botija, pois o dinheiro 
só aparece à noite.

APOSENTADOS DO “TESOURO”
SÃO PREJUDICADOS

Dando sequencia aos laudos de insalubridade dos 
servidores que trabalham em locais insalubres, o 
engenheiro do trabalho contratado pelo SINFEMP fez 
laudo de insalubridade de diversas categorias nos 
municípios de Malta, Junco do Seridó, São José do 
Bonfim, Várzea, Mãe D'água, São Mamede, Santa 
Luzia e Patos.
O próximo passo será os servidores juntarem a 
documentação, assinarem os requerimentos para ser 
encaminhados as gestões municipais para a 
implantação.

ENGENHEIRO DO TRABALHO FAZ LAUDOS
 EM DIVERSOS MUNICÍPIOS

PERSEGUIÇÃO EM PATOS

O SINFEMP tem intensificado a luta pela 
contratação imediata dos aprovados e classificados 
no último concurso público em virtude do grande 
número  de  cont ra tados,  te rce i r i zados e 
comissionados na prefeitura.Foi solicitada 
audiência ao Prefeito Bonifácio Rocha e a entidade 
espera que a situação seja resolvida.O SINFEMP 
tem participado das sessões na Câmara com os 
aprovados e classificados.

SINFEMP NA LUTA PELA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS 
E CLASSIFICADOS NO CONCURSO PÚBLICO DE PATOS

As auxiliares de serviços estão sendo pressionadas 
pelas secretarias de Educação e Administração para 
mudarem o horário e turno de trabalho em diversas 
escolas e creches municipais.
 A forma que está sendo efetuada a mudança de horário 
tem constrangido as servidoras, pois são obrigadas a 
assinarem uma ata por parte da direção da escola, sob 
pena de responderem processo administrativo. 
Um exemplo é na Escola Dom Expedito, que querem 
transferir da tarde para o turno da manhã, apesar das 
mesmas não terem condições para isso.
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DIA DATA MUNICÍPIO HORÁRIO LOCAL

CALENDÁRIO DE ASSEMBLEIAS DO SINFEMP - MARÇO

REPASSE DO FUNDEB/FPM - FEVEREIRO/2019
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