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MUDANÇA NO ESTATUTO GARANTE BENEFÍCIO DE APOSTILAMENTO
O Sintramfor está trabalhando pela 
aprovação do Projeto de Lei 058/2019, 
que visa garantir o benefício de 
apostilamento aos servidores que 
exercerem cargo ou função de direção, 
chefia ou assessoramento.

O projeto está sendo analisado na 
Câmara Municipal e se for aprovado 
vai garantir o benefício aos servidores 
estatutários que ingressaram na 
Prefeitura de Formiga por meio de 
concurso público.

O período aquisitivo para o benefício 
será contado a partir de 01 de janeiro de 
2013. O apostilamento não será cumulativo ao que foi encerrado em 2012.

O presidente do Sintramfor, Natanael Alves Gonzaga, destaca que o 
apostilamento garante a estabilidade financeira do servidor efetivo que ocupa 
os cargos e funções citados e decorre de uma percepção sensível do princípio 
constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.

De acordo com a 
proposta, o direito ao 

apostilamento seguirá 
as seguintes 

proporções entre 
percentual e número de 

anos ininterruptos no 
cargo:

60% da remuneração 
para seis anos

70% da remuneração 
para sete anos

80% da remuneração 
para oitos anos

90% da remuneração 
para nove anos

100% da remuneração 
para dez anos

Confira nas 

páginas 

seguintes 

os inúmeros

benefícios e 

conquistas 

do Sintramfor 

para os servidores 

municipais de 

Formiga e de 

Córrego Fundo

Uma das inúmeras reuniões do Sindicato
para negociação em prol dos servidores
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Vamos juntos
 Atualmente o movimento sindical está passando 
pelo maior ataque a sua existência, a ação de 
desmonte dos sindicatos promovida pelo 
Governo Federal   tem causado danos 
consideráveis, que se iniciaram com a Reforma 
Trabalhista e, neste ano, com a edição da MP 
873/2019, a qual impedia o desconto da 
mensalidade na folha salarial. Com isso, vários 
sindicatos estão quase fechando as portas. O 
movimento sindical é um obstáculo para as 
medidas de extinção de direitos, que se iniciaram 
com Temer, e agora o atual governo está dando 
continuidade e, infelizmente, com apoio do 
Congresso Nacional patronal, em sua ampla 
m a i o r i a ,  a p o i a d o  p e l a  g r a n d e  m í d i a 
manipuladora e setor empresarial. 
 A reforma trabalhista dificultou direitos 
sagrados  como a  Jus t iça  Gratui ta ,  as 
homologações, a participação dos sindicatos nos 
acordos de compensação de horas, entre outros.  

Agora, temos pela frente a Reforma da Previdência entregue pelo atual governo, uma 
proposta covarde com a grande maioria pobre do país. Não se promove crescimento do 
Brasil, tirando o poder de compra do trabalhador, tem sido gasto fortunas para bancar uma 
propaganda mentirosa, com objetivo de convencer-nos de que precisamos morrer de 
trabalhar sem o direito de se aposentar.O Governo Federal tem tentado, a todo custo, jogar 
os trabalhadores contra os Sindicatos para diminuir a força das entidades ao diminuir suas 
receitas e, consequentemente, limitar a capacidade de desenvolver ações voltadas ao 
combate da exploração da mão de obra. O maior sonho da oligarquia governista é que não 
exista mais sindicato, para implantarem uma política cruel, onde não haverá mais direitos, 
a serem defendidos. 
 O SINTRAMFOR ao longo de sua existência tem desempenhado um papel de suma 
importância aos servidores municipais. Em Formiga, na gestão anterior foram 
necessários vários movimentos de greves para garantir os benefícios como o vale-
alimentação e salários em dia além das várias conquistas. E em Córrego Fundo, a partir da 
extensão de base, conseguimos assegurar o piso dos Agentes Comunitários de Saúde e 
Endemias; com a concessão do INPC anualmente aos servidores que ganhavam salários 
mínimos há anos, foram incluídos em 2018, e tiveram direito à Revisão Geral prevista na 
Constituição.
 Certamente, que não somos perfeitos, e nem sempre conseguimos tudo o que desejam os 
servidores, porém não falta, e nunca faltou, coragem ao SINTRAMFOR de lutar em 
defesa dos direitos dos servidores. Nossas conquistas, muitas das vezes, depende do 
Poder Público e com perseverança continuaremos na batalha. 
 Hoje, o Sindicato conta com um serviço exclusivo aos filiados, como convênio médico 
hospitalar, além de um Consultório Odontológico de alto padrão e uma Clínica Médica 
com várias especialidades, nutricionista, psicólogos e fisioterapeuta, com preços 
acessíveis aos servidores e seus dependentes. Oferecemos, ainda, o cartão Sysprocard, 
que possui convênio com cerca de 350 estabelecimentos comercias nos dois municípios.  
 Portanto, o Sindicato, além de lutar por garantia e conquista de direitos, tem se 
aprimorado na criação de benefícios aos seus filiados e dependentes. E para fortalecer a 
sua entidade sindical contra a retirada de direitos e a busca por mais conquistas para a 
Categoria é preciso participar das assembleias ou movimentos que são convocados, ou 
seja, estar junto cobrando e apresentando soluções que possam ajudar na batalha. É 
momento de demonstrar a nossa força. Nossos interesses são os mesmos, estamos do 
mesmo lado e juntos somos mais fortes.  

Um grande abraço e venha fazer parte do seu Sindicato. 
Natanael Alves Gonzaga - presidente do Sintramfor
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Servidores já gozam 
férias de 25 dias úteis 

Os servidores municipais de Formiga estão gozando férias 
de 25 dias úteis. Com a conquista garantida pelo 
Sintramfor, eles têm um período maior de descanso. Até o 
ano passado, para as férias contava-se apenas 30 dias 
corridos.

O benefício está valendo desde janeiro desde ano. A 
conquista deve-se ao trabalho do Sindicato, que desde a 
Administração Municipal anterior vinha negociando para 
garantir aos servidores mais dias de férias.

Veja o que servidores acham da conquista

Marzano Pedroso – pintor - “Foi uma 
excelente conquista do Sintramfor para 
os servidores. Se fosse possível, por 
meio de tramites legais, que essa 
conquista pudesse beneciar os 
servidores celetistas seria ainda 
melhor”. 

Kátia Shirlene Miguel – gari - “Com 
certeza todos vão car satisfeitos, falo por 
mim que peguei as minhas primeiras férias 
de 25 dias úteis e tive uma semana a mais 
de férias. Fiquei muito feliz e só tenho a 
agradecer por mais essa vitória que o 
nosso Sindicato conquistou para nós!”. 

Marcelo - zelador – “Foi uma ótima 
conquista do Sindicato para os 
servidores, passamos a ter um tempo a 
mais para descansar. Para quem ainda 
não cona no Sindicato, eu diria que 
deveriam conhecer o trabalho realizado, 
que resulta sempre em benefícios e 
garantia dos nossos direitos”.   

MULHER ATIVA
Mudança no estatuto beneficia
mães em caso de perda do 
filho no final da gestação
ou durante a licença

 O Sintramfor garantiu mais uma conquista para as 

servidoras municipais de Formiga. Agora, as mães que venham 

a perder os filhos no final da gestação ou durante a licença-

maternidade, poderão usufruir de todo o período de licença 

previsto em lei. 
 Esta luta foi inspirada na história da servidora municipal 

Simone Antônia Pinto, que perdeu o bebê dois dias após o 

nascimento, no início deste ano. Tendo conhecimento da dor 

que ela enfrentava e da obrigatoriedade de ter que voltar a 

trabalhar, o sindicato buscou rapidamente corrigir esta falha no Estatuto dos Servidores, que não garantia a 

continuidade da licença-maternidade nos casos de natimorto ou de morte durante o período de licença-

maternidade. Tendo todo este histórico em mãos, a diretoria buscou o prefeito Eugênio Vilela, que atendeu 

prontamente a reivindicação. 
 Com isso, agora o estatuto garante os mesmos direitos para todas as mulheres. Para Simone Pinto, esta 

conquista traz um alívio muito grande para todas as servidoras. “A minha dor serviu para despertar a todos sobre um 

problema muito grande. Meu filho ficou pouco tempo entre nós, mas foi responsável por uma grande revolução”, 

completou. 



4Julho

Conquistas 
               do Sintramfor

para os servidores de 
Formiga

Em outubro de 2012, o Sintramfor iniciou um 

novo ciclo de conquistas para todos os 

servidores municipais. As ações beneficiam a 

todos, inclusive os não filiados. No período, 

muitas injustiças foram corrigidas e direitos 

f o r a m  c o n q u i s t a d o s.  A  s e g u i r,  u m a 

retrospectiva do resultado do trabalho do 

Sindicato.

-Campanhas Salariais que garantiram reajustes para todos 
-Vários aumentos no vale-alimentação 
-Parceria com comércio e rede de serviços para uso do cartão 

Sintramfor Sysprocard, inclusive com descontos 
-Férias de 25 dias úteis 
-Panetagem contra a Reforma da Previdência
-Promoveu assembleias e negociação para distribuição 

igualitária do prêmio de produtividade do Pmaq para as equipes 

de PSFs 9 (aprovado em julho)
-Negociação sobre a carga horária do Módulo II  
-Sorteio de cartões Sintramfor Sysprocard com crédito, em 

Assembleias 

-Negociou o alinhamento do calendário das assistentes de 

educação infantil com o calendário letivo da Secretaria de 

Educação 
-Promoveu equiparação salarial de cargos do Saae e da 

Prefeitura
-Convênio com o hospital Santa Marta 
-Interveio junto à Administração Municipal e obteve garantia de 

não terceirização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
-Sorteios do Consultório Odontológico
-Negociou Ponto facultativo para os servidores no dia anterior 

ao Dia do Trabalho, em 2018
-Conquistou insalubridade, por meio de ação judicial, para 

serventes escolares 
-Promoveu ato contra as Reformas Trabalhista e da 

Previdência, em 2017
-Reintegrou, por meio de ações judiciais, agentes de saúde 

demitidas sem justa causa
-Informatizou o Sindicato e implantou o cartão Sintramfor 

Sysprocard
-Negociou a regulamentação do horário de funcionamento das 

escolas durante férias e recessos escolares, beneciando os 

servidores administrativos escolares de Formiga

Em setembro 
de 2015, greve
promovida pelo 
Sintramfor levou 
centenas de 
servidores à rua. 
A mobililzação só 
terminou depois 
que a Prefeitura 
pagou o vale-
alimentação
(que estava 
atrasado) 
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-Ampliou a licença paternidade, de 5 para 20 dias
-Negociou para criação de medida de prevenção à violência e 

protetiva aos educadores da rede de ensino fundamental 
-Tomou diversas medidas para acabar com os atrasos no 

pagamento dos salários dos servidores de Formiga, de 2014 

até o nal de 2016, durante a gestão do ex-prefeito Moacir 

Ribeiro 
-Conquistou o vale-alimentação em períodos de afastamento 

por motivo de doença e para as mulheres em período de licença 

maternidade 
-Promoveu a volta da Licença Prêmio para os servidores que 

admitidos a partir de junho de 2011
-Estendeu, a partir de 2016, todos os benefícios do Sindicato 

aos servidores contratados 
-Por meio de ação judicial, conquistou, em junho de 2013, a 

correção salarial para mais de 50 aposentados inativos que 

estavam há anos sem nenhum reajuste. Eles ainda receberam 

valores retroativos - referentes aos últimos cinco anos - 

chegando até a R$20 mil
-Conquistou adicional salarial, em abril de 2014, para 

professores da rede municipal de Formiga - que atuam com 

alunos especiais ou que dão aula nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental 
-Negociou aprovação da lei que limitou a extensão de jornada 

dos professores a três horas aulas por semana 
-Acompanha tudo o que acontece no Previfor, visando garantir a 

aposentadoria e pensão dos servidores 
-Conquistou adicional de periculosidade de 30% sobre o 

vencimento básico para motoboys, em outubro de 2014
-Negociou a regulamentação do piso salarial nacional dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes 

Comunitários de Endemias (ACE), em 2014
-Garantiu meia jornada aos servidores que têm lhos especiais
-Realizou, no primeiro semestre de 2014, greve de médicos e 

dentistas que resultou em aumento de salário e muitos 

benefícios para as categorias
-Conquistou a Graticação para Estímulo À Produção Individual 

(GEPI) para os scais. Está negociando para mudar a 

classicação de pontuação, o que vai alterar os valores da GEPI 
-Impediu a criação de cabides de emprego na Prefeitura, em 

setembro de 2014
-Em 2014, o Sintramfor negociou até cafezinho para os 

servidores 
-Garantiu reajuste da intrajornada para os servidores que 

cumprem escala diferenciada
-Desde o nal de 2012, vem movendo ações judiciais para 

evitar cortes de adicional de insalubridade de inúmeros 

servidores. O benefício foi conquistado pelo Sindicato

Entrega de Presentes de Natal é realizada 
anualmente a todos os servidores

Reunião do 
Sintramfor 
com o 
prefeito
Eugênio 
Vilela
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Conquistas do Sintramfor para os servidores de Córrego Fundo
A partir do início de 2016, quando o Sintramfor 

passou a atender aos servidores municipais de 

Córrego Fundo, abriu-se um ciclo de 

conquistas para a classe. As principais estão 

listadas a seguir:

-Cartão Sintramfor Sysprocard para filiados

-Impediu a demissão de agentes comunitários 

-Conquistou o Piso Nacional para agentes de saúde e 
de endemias

-Promoveu greve do funcionalismo em 2016

-Conseguiu aumento de R$40 no vale-alimentação, 
em 2016

-Revisão salarial geral de 5% em 2016

-Revisão salarial de 11,36% para os profissionais do 
magistério, em 2016

-Garantiu o pagamento do piso salarial nacional para 
profissionais do magistério

-Sorteio de R$500 em cartões Sintramfor 
Sysprocard em Assembleia

-Entrega de Presentes de Natal a cada ano, em 
dezembro

-Acompanhou alterações no Estatuto dos Servidores 
Municipais e Estatuto dos Profissionais da Educação 
de Córrego Fundo, em agosto de 2017

-Oferece Planos de Saúde acessíveis

-Oferece convênio com Clubes de lazer

-Oferece convênios com ampla rede de comércio, 
serviços e saúde

-Aprovou, em julho de 2015, a extensão de base do 
Sindicato para o Município

-Realizou a filiação da maioria dos servidores, no 
início de 2016

Reunião do Sintramfor com a prefeita Érica Leão

Recuperando o prejuízo
O Sintramfor vem tomando medidas visando recuperar o prejuízo dos servidores municipais de Córrego 
Fundo, já que não tiveram reajuste salarial devido à rejeição do projeto na Câmara de vereadores. 

Magistério e 
agentes

Visando a correção 
salarial e o 
pagamento do piso 
nacional dos 
prossionais do 
magistério e dos 
agentes 
comunitários, o 
Sindicato se reuniu 
com as categorias e 
colocou as possibilidades, os prossionais do magistério 
optaram pela Ação Judicial individual e os agentes 
votaram pela Ação Judicial Coletiva, com isso o Sindicato 
está providenciando as ações 

Vale-alimentação

O Sintramfor vem 
negociando o reajuste 

do vale-alimentação 
com a prefeita Érica 

Leão. 

Na última reunião, ela 
sinalizou a 

possibilidade de 
conceder o aumento 

neste mês. 

O reajuste será uma 
forma de amenizar o prejuízo pelo não reajuste salarial, 

no entanto o  Sintramfor vai continuar tentando a 
correção salarial geral (pelo INPC) até o nal deste ano. 
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Clínica 
Médica

A Clínica Médica do Sintramfor está ampliando o 

atendimento, firmando convênio com novos médicos 

e comprando equipamentos para atender bem a 

todos os filiados!                                                 Mais sobre a Clínica na página 10

O endocrinologista e clínico geral João Marcos Lopes 

Silva com a esposa Rebeca Marcia de Moura Soares 

Reis, com quem ele tem uma linda lha chamada Lívia. 

Ele é natural de Virgolândia e brinca que o hobby dele é 

trabalhar, mas gosta de assistir lmes e séries, ler 

livros e andar de bicicleta. 

João Marcos se formou em medicina pela 

Universidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, em 

2013. Depois fez Pós Graduação em Endocrinologia e 

Metabologia.

O psiquiatra Tiago Braga 
atende no Sintramfor às quintas-feiras 
e é super querido pelos pacientes

O Sintramfor tem
os melhores médicos
para atender a você
servidor 
municipal

7



Dentistas 
CL ODONTO SINTRAMFOR                   3321-3151 
CLINICA ORALDENTS 3322-4715 
CONSULT LAMARTINE RAMOS          35999759246 
DR ALEXANDRE TELLES 3322-3967 
DR ALVANO RESENDE 3322-2544 
DR BERNARDO R MACIEL 3322-2070 
DR BRUNO AMORIM VENTURA 3322-6788 
DR CHRISTIANO ALVARENGA 3322-7454 
DR DANIEL LUIS LAUDARES 3322-3516 
DR DANIEL SANTOS RAMOS 3321-5942 
DR ELVIS WILLIAN 3321-4125 
DR FELIPE JOSE PIERONI 3322-2544 
DR GUSTAVO LUIZ FARIA 3321-6961 
DR GUSTAVO SANTANA 3322-2070 
DR JOAO HENRIQUE 3321-2941 
DR LUCAS BERNANOS 3322-8221 
DR LUIS GONZAGA BATISTA 3322-6336 
DR MURILO NAVE 3322-2070 
DR RICARDO AVILA PAIVA 3321-7993 
DR RICARDO SILVA 3322-5574 
DR SAMUEL LEAL PINTO 3321-2761 
DR TALES B RAMOS 3321-5791 
DR THIAGO C OLIVEIRA 3322-1389 
DR VANDER FRANCISCO 3321-1433 
DR WENDEL EDISIO Q VIAN 3322-0574 
DRA AMANDA CARLA 3322-0574 
DRA GISELE FREITAS 3321-3876 
DRA LAILA REJANE CARDOS 3322-4267 
DRA MARIA CANDIDA 3322-6325 
DRA MICHELE LEAL 3321-8416 
DRA NOELE RODRIGUES 3321-6961 
DRA PAULA MURARI 3322-3516 
DRA ROBERTA P MIGUEL 3321-7195 
DRA SARA RODRIGUES                       99902-5151 
DRA SHEILA FREITAS 3321-3876 
DRA THAIS CRISTINA 3443-2504 
PERIUM ODONTOLOGIA 3322-1035 
RAMOS ODONTOLOGIA 3322-5791 

Eletrônicas 
ELETRONICA MARTINS                   3321-4177 
Farmácias e drogarias 
DROG ECONOMIZE JD CASTRO      3321-7805 
DROG ECONOMIZE SANTANA 3321-2477 
DROGAO FARMA 3321-2631 
DROGARIA IMPERIAL 3321-2056 
DROGARIA ULTRA POPULAR 3321-1677 
FARMACIA AREIAS BRANCAS 3321-2414 
FARMACIA POPULAR 3321-1677 
POUPE BRASIL 3322-2971 
POUPE MAIS FARMA 3321-3076 
POUPE MAIS FARMA 3322-1590 
POUPE MAIS FARMA 3321-6797 
POUPE MAIS FARMA 3322-1272 
POUPE MAIS FARMA 3321-5806 
TELE FARMA 3322-2885 
TELE FARMA LJ 2 3321-1353 

Festas e doces 
PIKITUXOS                            3322-0763 

Gás 
CENTER GAS                           3321-1145 
FENIX GAS AGUA MINERAL 99115-1582 
FORMIGAS 3321-7769 
GAS AVENIDA 3321-4523 
GAS SAO GERALDO 3322-6031 
LAGOA GAS 99943-3417 

Laboratórios 
CLINICOM                            3443-3939 
LAB MED 3322-1042 
LABORATORIO DIAGNOSIS 3322-4200 
LABORATORIO DR WILLIAM 3321-1170 
LABORATORIO SAO GERALDO 3322-3111 
LABORATORIO SAO LUIZ 3321-1020 
LABORATORIO SAO LUIZ 3321-1020 
LABORATORIO SAO LUIZ 3321-1020 
LABORATORIO SAO LUIZ 3321-1020 
LABORATORIO SAO LUIZ 3321-1020 
VIDA LABORATORIO 3321-4001 
VIDA LABORATORIO 1 3321-4001 
VIDA LABORATORIO 2 3321-4001 
VIDA LABORATORIO 3 3321-4001 

Lanchonetes e restaurantes 
CHURRASC SAL E BRASA              3321-8572 
FAVORITA REST PIZZARIA 3321-1049 
LANCH PIZZARIA BATIDAO 3321-4124 
NUTRIACAI 99198-7933 
REI DO PAO DE QUEIJO 99812-6841 
RESTAURANTE BON APPETIT 3321-4193 
RESTAURANTE HORA ALMOCO 3321-3245 
RESTAURANTE SOLAR L9 3321-2633 

Lazer 
CLUB NAUT FORMIGUENSE               98833-6179 

Lingerie e moda íntima 
SHAY MODA INTIMA               3322-1110 

Livraria e papelaria 
BIBA PAPELARIA                            3322-5600 
BIBA PAPELARIA 3322-4500 
EMANUEL SHOPPING 98810-6182 
ITAPEL PAPELARIA 3321-3909 
PAPELARIA D CARLOS 3322-2441 

Materiais para construção 
CASA AUXILIADORA               3322-2244 
CASA BELO MT CONSTRUCAO 3322-3131 
CASA REIS 3321-3841 
HIDROFRANCA 99962-8022 

Mercearias 
MAS MINI PRECO                            3321-7927 
MERCEARIA BATIDAO 3321-2586 
MERCEARIA DO DIA 3322-1867 
MERCEARIA FERRAZ 99999-1621 

Motos - peças e serviços 
BIKECI                                         3321-1105 
STAR MOTOS 3322-5730 

Móveis e eletrodomésticos 
ELETROMOVEIS FILIAL               3322-8471 
MARCELO MOVEIS 3321-1150 

Óticas 
DIOCULOS OTICA                            3321-1341 
DIVINA OTICA 3321-2302 
OTICA CIENTIFICA 3322-1701 
OTICA DA SIRLENE 3322-3375 
OTICA ISIS 3322-2413 
OTICAS POPULAR 3322-7516 

Aviamentos 
JN AVIAMENTOS                            3321-2901 

Padarias 
QUITANDAS DA VOVO               99934-4120 

Perfumarias e cosméticos 
LOLLA COSMETICOS               99921-1698 
O BOTICARIO 3322-1149 

Academia 
ACADEMIA EQUILIBRIUM         99945-1541 
EXCLUSIVA ACADEMIA F 3321-7570 
IMPERIO ACADEMIA 3443-9880 
Agropecuária 
FARMACIA DO BOI         3322-1246 
Auto escola  
CFC AVENIDA FORMIGA             3321-7061 
Auto móveis – auto peças 
ALIANCA AUTO PECAS         3321-1811 
AUTO PECAS DOIS IRMAOS 3322-2309 
CENTRO AUT IPE PNEUS 3322-7333 
EUFRASIO AUTO PECAS 3322-1010 
MECANICO JUNIOR ANDRE 99929-9112 
UNION 3321-6028 
Bicicletas- Peças e serviços 
BIKE CI           3322-6200 
Cabeleireiros 
BARBEARIA COSTA         99142-7038 
ESPACO MARCIA RAMOS 99999-0768 
FLAVIA ALVES ATELIE BLZ 99826-5571 
SALAO EFRAIM 3322-6057 
STUDIO 10 3322-6894 
STUDIO ANDRES GONZALEZ 99988-5659 
STUDIO GUILHERME RIBEIR 99981-7386 
STUDIO VIP NA 99918-6685 

Calçados e acessórios 
JOAO E MARIA CALCADOS                 98822-4303 
MICALCE                               3322-2644 
CALCADOS  3322-1660 
SAPECA CALCADOS 3443-3031 
SPAZZIO CALCADOS 3322-3075 
Carnes e frios 
AGOUGUE DO ITAMAR       3321-6091 
CASA DE CARNES F S                       99953-0192 
PALACIO DAS CARNES                      99941-3853 
Centro Odontológico 
CLINICA RADIOCENTER                   3321-2932 
Clínicas de Estética 
CENT ESTETICO FRANCYELE          35-99896-9273 
CLINICA BELA 3443-4322 
CLINICA ESPACO SAUDE 3321-2283 
CLINICA INOVARE FORMIGA               99926-6111 
CLINICA VIVA 3322-7394 
EDUARDA CUNHA N DESIGN              99839-0536 
ESTETICA LURIA FERREIRA               99814-8603 
LIEGE BELO ESTETICA                     99117-1314 
SALAO FIOS FORMAS BELEZ              99983-2510 

Confecções e acessórios 
ALQUIMIA        3322-1356 
AQUARELLA                                     99945-3288 
ATITUDE                                          99838-3871 
CABOCLA                                         99922-9925 
CAGIO MODAS 3321-4065 
CATIVA FORMIGA                            99112-1410 
CATSKLL                                         98821-0603 
DESCOLADA ELE E ELA                     99804-7550 
DIOT STORE                                     99923-9546 
DONABELA                                     34991920733 
ESTACAO BRASIL                              99929-7794 
FIDALGA 3322-1308 
JB MODAS                                        99947-1683 
JOAO E MARIA CONFECCOES 3321-4303 
LOJAS GURI 3322-2445 
LUIZA MORENA                                 99908-2221 
MELINA PLUS SIZE                            99822-2559 

MOCA BONITA                                  99954-3947 
MORENA PLUS SIZE                           99917-8740 
NATURAL 3322-8022 
NAYARA MODAS                                99942-1591 
ORECCHINE                                      99982-9505 
PAOLA MODAS E CALCADOS               99913-7824 
PIMENTA DOCE 3321-3318 
URBAN MODA E ACESSORIOS 3322-2445 
VIZU MODA FEMININA                       99925-8088 

Confecções e calçados infantis 
JOAO E MARIA KIDS                   3322-1115 
SAPECA MODA INFANTIL 3321-4031 

LIDER GAS 3322-2254 
MAIS GAS 3322-0888 
MOURA GAS 3443-3342 
NOSSO GAS 3322-1658 
PJ GAS E AGUA MINERAL 3321-2967 
SO CONCERTOS 3322-7266 
SO GAS 3321-1955 
SUPER GAS 3322-0202 
ULTRAGAS 3321-6636 

Gráficas 
GRAFICA LACERDA               3321-1763 

Onde você pode usar



Pizzarias 
PIZZA D TERRA                            3321-8991 
Pneus 
ALVORADA PNEUS               3322-7733 
Postos de combustíveis 
AUTO POSTO TERMINAL               3321-8700 
POSTO AREIA BRANCA 99139-0012 
POSTO LAVAJATO 98826-0041 
POSTO ZEMA 3322-2631 
Saúde 
CL MEDICA SINTRAMFOR               3321-3151 
CLIN MEDICA CONSULTAR 3322-1924 
CONCILIARE 3321-3133 
DERMALIFE 3322-3724 
DR JOHNATAN CAETANO 3321-3133 
DR MIGUEL PEREIRA MOTTA 3321-3133 
DRA MARCIA O ASSIS SILV 99915-5701 
EQUILIBRIUM FITNESS 99843 1202 
HOSPITAL SANTA MARTA 3322-2400 
MATHEUS HENRIQUE C RIBE 3321-8584 
MED VIDA 3322-6103 
RM MEDICINA VASCULAR 3322-5016 

Saúde - cardiovascular 
DR HELCIO RUBENS               3321-8584 

Saúde - cardiologia 
DR GIOVANY SALAZAR               3322-3790 
DR JOSE ANTONIO ALMEIDA 3322-5982 
DR RAIMUNDO P ANDRADE 3321-4044 

Saúde - cirurgião plástico 
DR CRISTIANO MENDES               3321-6777 

Saúde - clínico geral 
DR ALEXANDRE AMARAL               3322-7358 
DR BIANCO CASSIANO 3443-3939 
DR JOAO MARCOS L SILVA 3321-1042 
DR JOSE CARLOS BRAGA 3322-4666 
DR JOSE EMBOABA 3321-2142 
DR MARCIO FIGUEIREDO 3321-6767 
DR TIAGO DE O BRAGA 3322-1042 
DR WLADIMIR M GOMES 3321-4170 
DRA KELLEN VAZ RAMOS 3321-6767 

Saúde - dermatologia 
DR MARCO ANTONIO               3321-4426 

Saúde - endocrinologia 
DR KELLY ASSAF FERREIRA               3321-1298 
DR RICARDO AMIM COSTA 3322-2467 

Saúde - espirometria 
DR JOSE MARIA SOARES               3321-8584 

Saúde - fisioterapia 
DR CARLOS HENRIQUE               3322-5136 
DR THIAGO FARIA 99132-6581 
DRA DENISE RIBEIRO 3322-2444 
DRA FABIANE VELOSO 98408-9665 
DRA IVANA NEIDE BRITO 3322-4369 
DRA LORENA CATARINE  
DRA MARILEIA FREITAS 3321-4536 
NUCLEO DE REABILITACAO 3321-4536 
VANESSA COUTO FISIO 99927-0454 

Saúde - fonoaudiologia 
DRA GISELA C MENDONCA               3321-3965 
DRA TAMARA FELIX 98411-8383 

Saúde - gastrenterologia 
DR CLAUDIO ALMADA               3321-7556 
DRA GISELE C PAIM               3321-8584 

Saúde - ginecologia 
DR CASSIO ROBERTO ABREU  3321-7678 

Saúde - oftalmologia 
CLINVIDA                            3321-4026 
DR CLAUDIO G DA CUNHA 3322-6101 
DR RENATO CASSINI 3322-1011 
DRA CAMILA MAIA 3322-1044 
DRA VIRGINIA LOPES 3321-1572 

Saúde - ortopedia 
CLINICA MEDICA SANSONI               3321-4000 
DR MIGUEL A SILVEIRA 3321-2006 
DR RENATO SOUZA VIANA 3322- 7098 
DR RODRIGO TERRA LASMAR 31995690333 

Saúde - otorrinolaringologia 
CL DR SEBASTIAO MAGELA               3322-6694 
CLINICA DR DANILO AZZI 3321-4000 
CLINICA DRA MAIRA 3321-3965 
DR MARCELO DE MOURA 3322-8489 
DR MATHEUS BERNANOS 3321-6534 

Saúde - pediatria 
DR BERNARDO NOGUEIRA               3321-7278 
DR CELIO R DA SILVA 3322-4396 
DRA MARCELA MOURA PINTO 3321-6777 
LA CLINIQUE DRA EDIGILS 3322-8962 

Saúde - pneumologia 
DR LUCIANO CABRAL               3322-0048 
DRA THAIS GUIMARAES 3322-0324 

Saúde - psicologia 
DR GABRIEL NOGUEIRA               99829-4704 
DR LUIS CARLOS 99111-0685 
DR MARCO AURELIO 8803-0470 
DRA CAMILA MAKALISTER 99942-5813 
DRA CAROLINE GRACIELLE 3321-3133 
DRA CINTIA TATIANE ROCH 99961-9249 
DRA DOROTEIA PASSOS 99956-4481 
DRA ELIANE CRISTINA 99115-3929 
DRA ERICA CRISTINA 99939-6912 
DRA FLAVIANIA FATIMA 3322-8021 
DRA GLENYA MARA 99186-1995 
DRA KELLY DUARTE COSTA 99829-7847 
DRA LEILA PATRICIA SILV 99801-2049 
DRA NEYLE CRISTINE 99962-1529 
DRA ROBERTA CRISTINA 99844-5205 
DRA ROSIANE SILVA 3321-4127 
DRA SUELLEN DIAS 99192-9473 
DRA TEREZINHA EDINA 3322-4322 
PSICO SAUDE 99809-2714 

Saúde - psiquiatria 
DR GUILHERME FASCIANI               3322-0908 

Saúde - ultrassonografia 
CENTRO DIAGN STA MARTA 3322-2400 
CLINICA AXIAL 3329-6501 
CLINICA SAO VICENTE 3322-2456 
DRA MARIA HELENA ARAUJO 3322-2456 
IMAGINE ULTRA SOM 3322-0688 
LIFE ULTRASSON CONS MED 3321-2275 
MEDIMAGEM 3322-2775 
SONIMAGE 3321-1563 
Supermercados 
CHAPADAO SUPERMECADO               3321-7456 
COMERCIAL KIT BARATO 3322-1711 
GA SUPERMERCADO 3322-4487 
MERCEARIA BOM PRECO 99107-3561 
MERCEARIA DO CARECA 99932-8154 
MERCEARIA KULO 3321-3404 
MR 99949-5224 
SACOLAO AVENIDA 3321-2972 

SUPER CASA EXPRESS 99116-9940 
SUPERM NSA SRA LOURDES 3321-4097 
SUPERMERCADO 0800 3322-6569 
SUPERMERCADO 0800 3322-4566 
SUPERMERCADO 0800 3322-6569 
SUPERMERCADO KI SACOLAO 3322-1510 
SUPERMERCADO MARINHO 3321-2156 
SUPERMERCADO NUNES 3433213424 
SUPERMERCADO PAULINHO 3322-1898 
SUPERMERCADO SAO LUIZ 99113-1456 
SUPERMERCADOS BH 3131172610 

Tecidos 
FENIX AVIAMENTOS               3322-1461 

Utilidades domésticas 
ARTE FINAL SHOP                            3322-5440 

Varejões 
HIPER SACOLAO                            3322-2608 
SACOLAO TEREZA 3322-2673 

Veterinárias e pet shops 

FORVET CL VETERINARIA 3404-0539 
SAO CHICO PETS 99961-3145 

 

DRA CRISTIANE RODRIGUES 3322-3863 
DRA GLEIDES COSTA VAZ 3321-7678 
DRA MARIA A OLIVA PAULA 3321-1563 

Saúde - nefrologia 
DR RODRIGO COELHO               3321-4426 
DRA LUCIANA HOSTALACIO 3321-2275 

Saúde - nutricionista 
DRA EDNA PAIM                            99172-7969 
DRA SIMONE A M TORRES            31986687181 
FERNANDO CESAR S LAGE           3321-8584 

Saúde - ocupacional 
CLINICA ENFOCO                            3322-7369 

DROG ECONOMIZ ESSENCIAL     3322-9104        
DROGARIA ECONOMIZE               3322-9101        
GAS CORREGO FUNDO                 99838-9957       
LABORATORIO SAO LUIZ               3321-1020        
DR NIVALDO CESAR                       3322-9516        
SUPERM ECONOMIZE                   3322-9561        
BRUNA MODAS                               99812-1001       
DEBORA CENT DE ESTETICA         99843-7455       
SALAO FERNANDA ALVES              99909-0352       
COMERCIAL DOURADO                 3322-9613        
MERCEARIA DIA                               3322-9221        
ESPECIARIAS RESTAURANTE          99958-6026       
MUNDO PET                                     99965-
0287       
CASA DOS PLASTICOS                    3404-0613        
CL BELEZA VIVA ESTETICA              99964-8435       
POSTO CORREGO FUNDO              3322-9467        
ELETROMOVEIS MATRIZ                 3322-9596        

Em Córrego Fundo

 o seu cartão
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Cuidando
de você

Agende

Para marcar uma consulta, ligue no 3321-3151 ou no 99999-3669. 

Ortopedista
Gustavo Sansoni

Ginecologia e 
obstetrícia 
Iramil Almada 
Junior

Dermatologia 
Sarah de 
Figueiredo 
Miranda Costa

Cardiologia 
Alexandre 
Ferreira

Nutricionista
Simone Torres
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Cuidando da sua saúde bucal

O nosso Consultório 
Odontológico conta com 

dois dentistas e uma 
auxiliar e oferece 
diversos tipos de 

tratamento. 

Agende uma avaliação 
gratuita pelo 3321-3151. 

Pagamento facilitado

Pague mais barato, o tratamento dos liados é subsidiado pelo Sindicato e pode 
ser parcelado, com desconto em folha.

Venha fazer uma avaliação gratuita! Só ligar no 3321-3151 e agendar.

Nossa dica: faça uma 
avaliação gratuita a 
cada seis meses! Esse é 
o tempo indicado entre 
as visitas ao dentista. 

Clínica de Psicologia
Um dos psicológos que atende no Sintramfor é o Gabriel Nogueira 
Ferreira, formiguense, solteiro e não tem lhos. Ele é graduado em 
Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(2010) e Especialização em Análise Institucional, Esquizoanálise e 
Esquizodrama pela Fundação Gregório Baremblitt (2011).

Hobby 
“Meu principal hobby 

é  a  M ú s i c a  e  a 

P o e s i a .  S o u 

integrante de uma 

b a n d a  d e  r o c k 

chamada  Ú l t imo 

Copo, que no início 

do ano lançou um 

álbum autoral. As 

músicas podem ser 

o u v i d a s  n a s 

plataformas digitais 

(Spotify, YouTube, 

Deezer, GooglePlay). 

Tocamos em bares da cidade e região e também em festivais de 

música. Tenho dois livros de poesia publicados: 'O Corpo Remoto' 

(2009) e 'Delírios Periféricos de um Oeste' (2016). A Arte é uma forma 

de expressar nossa singularidade e criar novos sentidos de vida e de 

mundo”, contou o psicólogo.

A psicóloga Débora Alves dos Reis Garcia é outra que atende no 

Sintramfor. Ela é formiguense, casada com Júlio José Garcia Alves 

e não tem lhos ainda, mas pretende ter logo. Ela gosta muito de 

criança e adora car 

com os alhados 

Mateus, Gabriella e 

Helena. 

Hobby

O hobby da Débora 

é viajar, dançar 

forró, car em 

família. Família para 

ela é tudo, 

essencial!
Débora é graduada 

em Psicologia pela 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de Minas 

Gerais - Puc Arcos 

(2010). Possui 

Especialiação em Psicologia do Trânsito (Funedi-Divinópolis-2014) 

e Formação em Neuropsicologia-Faculdade Unyleya–(2019). 

Os psicólogos nos ajudam a encontrar o equilíbrio mental. Agende consulta: 3321-3151!



Estrutura para atender bem aos servidores

Sede administrativa, na Rua Maria Amélia da Fonseca, 135. Funciona também para atendimento aos servidores

O Sintramfor construiu, ao longo dos anos, uma grande 
estrutura para atender e amparar os servidores municipais, de 
Formiga e de Córrego Fundo. 

Sede própria, onde funcionam a Clínica 
Médica e o Consultório Odontológico, na 
Rua Maria Amélia da Fonseca, 113

Sede alugada, em Córrego Fundo, 
para atendimento aos servidores do 
Município

12Julho
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São oito pessoas trabalhando diretamente nas três sedes.

Fazendo mais por você!

Para atender às 
necessidades dos 

servidores, o 
Sindicato conta 
com assessorias 

especializadas nas 
áreas de Direito, 
Contabilidade e 

Comunicação. 

Assessorias

Vicente de Paulo, José Rodrigues e Selma Garcia são os Assessores Jurídicos

Serviços de Saúde

O Sintramfor vem ampliando os 
serviços de saúde, além da Clínica 

Médica e de Odontologia, são 
ofertados Planos de Saúde individual 

e familiar e diversos convênios com 
médicos, dentistas e outros 

profissionais de várias 
especialidades. 

Eletrocardiograma e 
bioimpedância 

A Clínica Médica já conta 
com um aparelho de 

bioimpedância que analisa a 
composição corporal e auxilia 
no atendimento de nutrição e, 

em breve, terá um aparelho 
para realização de 

eletrocardiograma. 
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Se você foi cele�sta, se liga nesta vitória do Sintramfor 
Fazemos por você também!

O Sintramfor conseguiu mais uma vitória na Justiça. 
Em uma decisão judicial recente, foi reconhecido o 
direito de uma servidora, que migrou do regime 
Celetista para o Estatutário, ao adicional de 
quinquênio.
A Ação foi movida pela advogada Selma Garcia, 
assessora jurídica do Sindicato, em favor de uma 
professora, servidora do município de Formiga. E a 
decisão abre precedente para outras ações 
semelhantes, já que muitos servidores que migraram 
de regime em 2011 não tiveram o direito ao adicional 
reconhecido.
Portanto, os servidores que ingressaram no serviço 
público antes de 2011 como celetistas e que 
migraram para o regime Estatutário que estiverem 
interessados em buscar o reconhecimento do direito 
ao adicional devem procurar o Sintramfor.

O Sindicato está entrando com ações judiciais para todos os 
liados interessados. Basta entregar os seguintes 
documentos à assessora jurídica: 

-Termo de posse
-Ficha nanceira (dos últimos cinco anos)
-Documentos pessoais

Para tirar dúvidas, agende um horário com 
a assessora jurídica Selma Garcia!

Quer a restituição de descontos previdenciários feitos sobre seus benefícios e adicionais?
O Sintramfor está entrando na Justiça para reaver o que foi descontado dos servidores

O Sintramfor 

continua preparando 

ações judiciais em 

favor dos servidores 

municipais que 

tiveram descontos 

previdenciários 

sobre adicionais e 

vantagens. A 

iniciativa do 

Sindicato baseia-se 

na Lei 5390 de 15 de abril de 2019, que excluiu 

adicionais e vantagens transitórias da base de 

cálculo para aposentadoria.
 A mudança na lei ocorreu em abril deste ano, 

após o  Supremo Tribunal Federal (STF) decidir 

que o servidor público não deve contribuir sobre 

aqui lo  que não será  incorporado à  sua 

aposentadoria.

Poderão entrar com a ação os 
s e r v i d o r e s  q u e  t i v e r a m 
descontos previdenciários nos 
últimos cinco anos sobre os 
s e g u i n t e s  a d i c i o n a i s  e 
vantagens:

1/3 de férias
Adicional de insalubridade
Adicional noturno
Horas extras
Intra jornada
Adicional de periculosidade
Comissão de cargo
Gratificação por função

Sobre a ação judicial

Para iniciar a ação, o servidor precisa ir ao 
Sintramfor para assinar uma procuração e 
entregar cópias de: 
-Termo de Posse
-RG, CPF e Comprovante de endereço
-Ficha financeira dos últimos cinco anos.

Dúvidas? Agende um horário com a nossa Assessoria Jurídica pelo 3321-3151 



Qual é a importância dos sindicatos?

A maioria dos sindicatos ainda enfrenta um problema 
comum: muitos de seus associados não sabem para 
que serve a sua entidade sindical. Para esclarecer 
sobre a importância dos sindicatos, a seguir listamos 
aspectos desse trabalho: 

 -Corrigir injustiças quando os trabalhadores 
têm seus direitos lesados. Isso pode ser feito por 
meio de negociação com os patrões ou por meio de 
Ações  Judiciais. 

 -Negocia reajuste salarial.

 -Negocia benefícios como vale-alimentação, 
vale-transporte, adicionais e outros.

 -Orienta o liado quanto à forma de exigir os 
seus direitos. 

 -Busca solução de impasses envolvendo o 
trabalhador.

 -Organiza mobilizações, que resultam em 
pressão política, em favor dos trabalhadores.

 -Realiza greves. 

 -Promover negociação com patrões para 
atender reivindicações de   categorias.

 -Oferecem convênios para desconto no 
comércio e em serviços; clubes para o lazer do 
trabalhador e seus familiares.

 -Oferecem serviços de saúde e outros. 

Não se engane

Não basta liar-se, cruzar os braços e pensar que tudo 

estará resolvido. Para obter certos resultados é preciso 

união. Participação resulta em conquistas. Se o liado não 

participar, o sindicato perde o objetivo de sua existência.
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Fim da estabilidade?
Os ataques contra os serviços públicos não param! Dessa 
vez a arma apontada contra os servidores públicos é o PLS 
116/2017, de autoria da senadora Maria do Carmo Alves 
(DEM-SE), que pretende acabar com a estabilidade no 
serviço público. A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do 
Senado Federal aprovou o projeto no dia 10 de julho, e ele 
também recebeu apoio da equipe econômica do governo 
Bolsonaro.

O PLS 116/2017 regulamenta o artigo 41, § 1º, III da 
Constituição Federal, para dispor sobre a perda do cargo 
público por insuciência de desempenho dos servidores 
estáveis (que já foram aprovados em estágios probatórios).

O direito dos funcionários públicos à estabilidade no 
emprego serve para impedir demissões injustas, motivadas 
por perseguições políticas de quaisquer ordem pelos 
governantes. Para o gozo desta estabilidade foi retirado dos 
servidores o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS).

A senadora do DEM (autora do texto) e o governo Bolsonaro 
não só ignoraram essas duas questões como vêm 
articulando o Projeto de Lei a dois movimentos:

1. o primeiro que é o de miticar o servidor público como 
“lento, preguiçoso, grevista e oneroso”, buscando 
descredibilizar o serviço prestado à população e ainda 
edicar outra falácia – a de que tudo que é privado funciona 
melhor.
2. e o segundo que visa possibilitar demissões em massa, 
abrindo caminho para a entrada da terceirização ampla e 
irrestrita (Lei 13429/2017) em toda espécie de órgão e 
autarquia pública.

Com o plenário lotado, o Sintramfor foi 
parceiro da Audiência Pública para debate 
sobre a Reforma da Previdência, realizada 
pela Câmara Municipal, na noite do dia 13 

de junho. O presidente do Sindicato, 
Natanael Alves Gonzaga, como parte da 
mesa de debatedores, fez duras críticas 

ao desmonte da previdência e aos graves 
prejuízos que as mudanças propostas 

causarão aos trabalhadores

Debate
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