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Base territorial: 
Arealva, Areiópolis, 
Bariri, Barra Bonita, 
Boa Esperança do Sul, 
Bocaina, Boracéia, 
Borebi, Brotas, Dois 
Córregos, Dourado, 
Igaraçu do Tietê, Itaju, 
Itapuí, Lençóis Paulista, 
Macatuba, Mineiros 
do Tietê, Pederneiras, 
Ribeirão Bonito, São 
Manuel, São Sebastião da 
Serra, Torrinha e Trabiju

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE JAÚ E REGIÃO

www.sindsaudejau.com.br

Começou a negociação da cate-
goria em busca de ganhos reais nos 
salários e nos benefícios. A pauta 
com as reivindicações da Campanha 
Salarial está pronta e foi entregue 
aos sindicatos patronais. Janeiro de 
2013 é a data-base de três catego-
rias representadas pelo Sindsaúde: 
trabalhadores em hospitais e clíni-
cas e laboratórios particulares (Sin-
dhosp), funcionários da Unimed 
(Sincomed) e de clínicas odontoló-
gicas (Sorcnesp).

As assembléias para negociação 
de Convenção Coletiva dos trabalha-
dores de Jaú e região foram realiza-
das no mês de novembro. Nessas reu-
niões da categoria foram aprovados 
os pedidos de reajuste salarial com 
ganho real e a melhora dos benefí-
cios conquistados pela categoria em 
negociações anteriores.

A presidente do Sindsaúde, Edna 
Alves, explica que o objetivo é fazer 
uma campanha diferenciada. A pau-
ta prevê reposição da inflação e ga-
nhos reais nos salários, aumento no 
valor do vale-alimentação, melhora 
na cesta básica e outros benefícios.

O Departamento Jurídico do Sin-
dsaúde entregou as pautas aos re-
presentantes patronais. “Estamos 
esperando eles se reunirem para 
aprovarem nossas reivindicações ou 
apresentarem contraproposta”, fala 

Reivindicações da categoria (*)

- 15% de reajuste sobre os salários atuais
- R$ 150,00 para vale alimentação
- Novos itens na cesta básica
- 20% de adicional de insalubridade 
sobre o salário da categoria
- 100% na primeira hora extra e 200% nas demais
- 60% de adicional noturno (hoje é 40%)
- 1,5% de anuênio (objetivo é retornar benefício)
- Salários de ingresso:
R$ 900,00 apoio
R$ 1.100,00 administração
R$ 1.300,00 Auxiliares
R$ 1.600,00 Técnicos
R$ 3.000,00 Curso superior

(*) Funcionários de hospitais, clínicas e laboratórios 
particulares, clínicas odontológicas e Unimed

Recesso  De 18 de dezembro a 1º de janeiro a sede do sindicato vai estar fechada por 
causa do recesso (férias coletivas). ReabRiRemos as poRtas no Dia 2 De janeiRo.

CONVENÇÃO COLETIVA

Campanha salarial pede ganho real 
nos salários e melhores benefícios
Sindsaúde apresenta aos patrões 
reivindicações de trabalhadores 
de hospitais, clínicas e 
laboratórios particulares, clínicas 
odontológicas  e Unimed

Edna. Segundo ela, pode ser neces-
sário marcar mesa-redonda no Mi-
nistério do Trabalho para intermédia 
as negociações.

30 Horas – Mesmo envolvido nas 
negociações salariais da base, o Sind-
saúde de Jaú e Região continua aten-
to às movimentações nacionais em 
torno do projeto de redução da jorna-
da da saúde para 30 horas semanais. 
Também está de olho no Congresso 
Nacional, que analisa o pedido de 
“piso nacional” para o setor.

Esses pleitos da categoria são co-
ordenados pela Federação dos Tra-
balhadores da Saúde do Estado de 
São Paulo e pelos sindicatos filiados. 
No momento, os projetos estão em 
trâmite em Brasília. Novidades so-
bre o andamento podem ser acompa-
nhadas pelo site do Sindsaúde (www.
sinsdsaudejau.com.br).Edna Alves coordena assembléia que deu início às negociações salariais da categoria

Sofia Borges na reunião com funcionários do Hospital e Maternidade São José, 
de Igaraçu do Tietê 

Paulo César Grange

Divulgação
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PROFISSÃO

Sindicato traz posto do 
Coren a Jaú de 14 a 18/01

A diretoria do Coren-SP 
(Conselho Regional de En-
fermagem do Estado de São 
Paulo) marcou para 14 a 18 
de janeiro a Semana Coren-
-SP em Jaú. A presença na 
cidade foi uma solicitação 
do Sindsaúde de Jaú. A pro-
posta inicial era ceder uma 
sala ao Coren para que ins-
talasse um posto de atendi-
mento na cidade. O Coren, 
no entanto, descartou essa 
idéia, mas se comprometeu 
e a fazer o “mutirão”.

A presidente do Sindsaú-
de, Edna Alves, se reuniu 
com a vice-presidente do Co-
ren, Fabíola Matozinho, em 
18 de outubro. No encontro, 
realizado na sede do sindica-
to, a dirigente do Conselho 
informou que no “mutirão” 
será possível aos profissio-
nais da enfermagem regula-
rizarem sua documentação.

Na ocasião, os profissio-
nais terão a oportunidade 
de solicitar inscrição, re-
gistro de especializações, 
obter certidões de regulari-

ELEIÇÃO COREN

Justificativa
vai até 31/12

Eleição – O Sindsaúde está 
à disposição dos trabalhadores 
de enfermagem que precisam 
justificar a ausência nas elei-
ções do COREN-SP, realizadas 
em setembro do ano passado. 
Todos os auxiliares, técnicos e 
enfermeiros que não votaram 
devem fazer a justificativa até 
o dia 31 de dezembro de 2012. 
A justificativa é feita pela 
internet diretamente no site 
do conselho (inter.coren-sp.
gov.br/node/8316). Quem não 
se justificar está sujeito ao 
pagamento de multa.

dade, bem como tirar suas 
dúvidas com os fiscais do 
Conselho, entre outros ser-
viços. O atendimento será 
nas dependências do Centro 
administrativo São Judas 
Tadeu (onde hoje funciona 
a Secretaria da Saúde).

Outras informações sobre 
essa Semana Coren-SP em 
Jaú podem ser obtidas no 
Sindsaúde - (14) 3622-4131 
ou Rua Sebastião Ribeiro, 
501.

Aposentados isentos 
– Os trabalhadores da en-
fermagem aposentados, mas 
que ainda exercem sua pro-
fissão podem pedir a isenção 
da taxa da anuidade. Para 
isso, é preciso fazer a Ins-
crição Remida no Coren. No 
site do conselho estão todas 
as informações. O Sindsaúde 
divulga em seu site e no Fa-
cebook essa permissão, de-
pois de se informar com co-
legas nas reuniões do Fórum 
30 Horas. Atenção, aposen-
tados! Mude sua inscrição e 
fique isento a partir de 2013. 

Edna, Arlindo, Fabíola (Coren), Sofia, Evanilde e  Marcília (Coren): reunião com diretoria do Sindsaúde em Jaú

OPINIÃO

Trabalhadores traçam 
panorama da saúde

Anualmente, diretores 
da Federação da Saúde 
paulista e trabalhadores 
se reúnem para debater 
sobre o sistema de saú-
de brasileiro. Fazer uma 
análise sobre as políticas 
adotadas para o setor 
e seus reflexos para os 
profissionais que atuam 
na área permite a todos 
adquirir uma visão mais 
ampla do seu próprio tra-
balho, mas também quais 
são os objetivos que go-
vernos e empresários 
querem atingir.

Mais ainda. Oferece aos participantes maior clareza em re-
lação ao nível de qualidade de atendimento em saúde que tanto 
a iniciativa privada quanto as autoridades públicas querem para 
os brasileiros. Pode-se afirmar com segurança que a saúde no 
Brasil é balizada pelas ações do governo central. Tanto a pública 
como a privada.

E a saúde pública no Brasil pede socorro. Relegada por go-
vernantes e gestores, só é lembrada em períodos eleitorais, 
quando recebe atenção e é o assunto preferido da maioria dos 
candidatos, junto com a questão educacional, outro problema 
que segue na UTI.

E foi num destes rompantes eleitorais, senão eleitoreiros, 
que a presidente Dilma Rousseff assinou documento no qual se 
comprometia a aprovar a Emenda 29, importante mecanismo de 
definição dos investimentos em saúde por municípios, Estados 
e Governo Federal. A aprovação desta proposta daria ao setor 
maior autonomia e o mesmo não ficaria mais à mercê de uma 
política que desqualifica a dignidade do indivíduo.

O Congresso aprovou a Emenda 29, mas a senhora Dilma 
Rousseff tratou de torná-la inócua, ou seja, incapaz de produzir 
o efeito pretendido, qual seja garantir recursos suficientes para 
que novos investimentos sejam feitos no setor e, consequen-
temente, se possa conseguir melhoria na qualidade de atendi-
mento.

Pagamos o preço por acreditar em políticos que não honram 
a palavra dada, que falam o que pode render votos com a cer-
teza da impunidade ao descumprir a própria promessa. E se 
temos uma saúde pública pobre, atrasada, desrespeitosa com 
a população, por que vamos cobrar algo de primeiro mundo dos 
estabelecimentos que integram a saúde suplementar?

O resultado é que a população é empurrada para os planos 
de saúde na esperança de obter melhor atendimento. Não raro, 
passa a pagar dobrado para continuar a ter um atendimento 
deficiente. E é neste panorama que se encontram perto de 3 
milhões de trabalhadores da área da saúde que lutam brava-
mente para oferecer um atendimento minimamente digno para 
a população a despeito dos baixos salários, da falta de incentivo 
e de investimento que permeia o setor.

Infelizmente, a presidente Dilma não foi capaz de fazer esta 
leitura e enquanto não houver uma mudança neste quadro, a 
saúde continuará em estado crítico e a batalha dos trabalhado-
res pela sobrevivência será penosa.

Edison Laércio dE oLivEira
Presidente da Federação dos Trabalhadores da saúde de sP

Divulgação/Federação da Saúde

Paulo César Grange
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O Ministério do Trabalho foi acio-
nado pelo Sindsaúde para proceder 
fiscalização no Hospital Padre Nica-
nor Merino, em Torrinha. Denúncias 
chegaram até o sindicato de que a 
administração daquele hospital não 
cumpre as normas coletivas previs-
tas na Convenção.

Conforme denúncias, o hospital 
não reajusta os salários há mais ou 

FISCALIZAÇÃO

Hospital em Torrinha na mira 
do Ministério do Trabalho

menos dois anos, o que prejudica o 
trabalhador. A decisão é arbitrária e 
contraria a lei. Segundo consta, tam-
bém ocorre atraso no pagamento dos 
salários e não é realizado o depósito 
mensal do FGTS.

Cheque pré-datado – Em outro 
hospital da região, o problema era 
o atraso no pagamento dos salários 
ou o pagamento por meio de cheque 

pré-datado. Os cheques eram entre-
gues aos trabalhadores, mas sem au-
torização para serem descontados 
“até segunda ordem”.

Funcionários do hospital fizeram 
a reclamação ao Sindsaúde, que en-
trou em contato com a direção hos-
pitalar e conseguir resolver o proble-
ma: os cheques foram compensados 
no dia previsto para o pagamento.

A diretoria do Sindsaúde espera 
que até o início de janeiro esteja so-
lucionado o impasse de falta de su-
permercados credenciados para tro-
car o vale-alimentação do Hospital 
da Casa Pia São Vicente de Paulo de 
São Manuel. Diretores foram às pres-
sas para aquela cidade após serem 
chamados por companheiros.

O objetivo era resolver o proble-
ma criado quando a direção do hos-
pital trocou de operadora do cartão 
de vale-alimentação. A nova opera-
dora, Vegas Card, mantinha creden-
ciado apenas três estabelecimentos 
de bairros e com preço dos produtos 
acima da média.

CESTA BÁSICA

São Manuel: poucos locais
para  trocar  vale-alimentação

A Santa Casa de Ribeirão Bonito 
foi alvo da fiscalização do Sindsaúde 
e teve de pagar mais de R$ 67 mil 
a 70 trabalhadores do hospital. Duas 
parcelas estão sendo pagas em 2012 
e a terceira será paga em janeiro de 
2013. É mais dinheiro no bolso no 
trabalhador da saúde. Dinheiro jus-
to, por sinal.

A diretoria do Sindsaúde moveu 

Após assembléia com funcionários 
do hospital e reunião com a direção 
do hospital, ficou definido que a Vegas 
Card teria 30 dias de prazo para cre-
denciar novos supermercados. Uma 
comissão com integrantes da operado-
ra e trabalhadores ficou de percorrer 
a cidade para fazer o credenciamento.

A presidente do Sindsaúde, Edna 
Alves, explica que o cartão tem va-
lor de compra de R$ 100 e substi-
tui a cesta básica, conforme acordo 
entre sindicato e hospital. Ela pede 
aos companheiros do hospital que in-
formem o Sindsaúde caso não sejam 
oferecidos novos mercados convenia-
dos em janeiro.

AÇÃO TRABALHISTA

Santa Casa de Ribeirão 
Bonito paga R$ 67 mil

processo trabalhista para beneficiar 
cerca de 70 trabalhadores. O hospital 
não pagava corretamente o adicional 
de insalubridade, o que foi denuncia-
do por colegas que lá trabalham.

Na justiça, o  Sindsaúde venceu a 
causa e todos os funcionários recebe-
ram o benefício previsto na Conven-
ção Coletiva. O valor da ação coleti-
va é de R$ 67.376,64.

Funcionários do hospital de Ribeirão Bonito assinam documentos da ação trabalhista

Hospital em Torrinha: denúncias de que não
cumpre normas da Convenção Coletiva

Divulgação

Arquivo
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O Sindsaúde está sendo repre-
sentado no Conselho Municipal de 
Saúde (CMS) de Jaú. A presidente 
da entidade, Edna Alves, foi reeleita 
conselheira representante dos traba-
lhadores. O mandato é de três anos, a 
contar de 27 de setembro, quando to-
mou posse a nova diretoria do CMS. 
A presidente do Conselho é Sílvia 
Maria Gomes,.

O Conselho Municipal de Saúde 

A diretoria do Sindsaúde de Jaú 
e Região recorreu à imprensa para 
tentar localizar 11 ex-funcionários 
da Associação Hospitalar Thereza 
Perlatti, de Jaú. Todos com dinheiro 
a receber de uma ação trabalhista. 
Teve até entrevista da presidente 
Edna Alves ao SBT. A mobilização 
deu resultado parcialmente.

Três trabalhadores (ou familiares) 
compareceram ao sindicato e foram 
encaminhados para receberem seus 
direitos - Ana Maria S. Géa, Edson 
Aparecido Galvão e Nadir Fontran. 
Mas o paradeiro de oito deles conti-
nua incerto.

O sindicato pede a quem conheça 
os trabalhadores listados abaixo que 

Homologação – O ex-coordenador regional do Sindhosp, José 
Oscar Riciardi, solicitou o apoio do Sindsaúde de Jaú para acompanhar a res-
cisão de trabalho dele. Oscar atuou por 23 anos na entidade que representa 
os hospitais e sempre esteve envolvido nas negociações salariais da categoria. 
Ele veio acompanhado da esposa, Eocila. Na foto, o advogado Nilton Agostini 
(Sindsaúde), Érik Von Eye (Sindhosp), o casal Eocila e Oscar, a presidente Edna 
Alves (Sindsaúde) e Sérgio Miranda (novo representante do Sindhosp)

Sindsaúde 
de Jaú está no 
Facebook. 
Acesse! Compartilhe!

FALE CONOSCO
Informe e-mail válido ou fone ao fazer contato
São bem-vindas as manifestações dos trabalhadores da saúde por meio do site 
oficial do sindicato – www.sindsaudejau.com.br. Denúncias, sugestões, críticas ou 
solicitações chegam diariamente por meio da nossa página na internet. Algumas 
delas não possuem identificação do autor, o que torna impossível ao sindicato dar 
retorno ao companheiro da categoria.
A presidente Edna Alves pede aos colegas que acessarem o “FALE CONOSCO” no 
site que preencha todos os campos (nome, e-mail, telefone e mensagem). “Tem 
muitos sócios que não se identificam. Assim não tem como dar uma resposta à 
denúncia ou solicitação que foi feita”, comenta.
No caso de denúncias feitas pelo site, o Sindsaúde garante o anonimato de quem 
fizer o contato. Mesmo assim, a diretoria pede que o denunciante informe um e-
-mail válido ou um telefone para contato.

POLÍTICA

Edna Alves é reeleita
ao Conselho de Saúde

é um órgão permanente e delibe-
rativo com representantes da Pre-
feitura, dos prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários. 
Atua na formulação de estratégias 
e no controle da execução da políti-
ca de saúde, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros. As reu-
niões são mensais. No site do Sind-
saúde tem o link que leva à página 
do CMS de Jaú.

UTILIDADE PÚBLICA

8 ex-funcionários do Perlatti
ainda têm dinheiro a receber

comunique o colega, um familiar ou 
a própria entidade. Esses beneficia-
dos não moram mais nos endereços 
que informaram no início da ação 
trabalhista. Nem mesmo a Associa-
ção Thereza Perlatti conseguiu loca-
lizá-los. 

Lista dos beneficiados
- Alice da Silva Vede
- Benedita C. Maldonado
- Cirineu Ferraz
- Jane X da Silva
- José Cláudio Zanzini
- Josefa Torrente Campos
- Maria Lúcia dos Santos
- Osmar Nogueira

Feliz Natal e próspero ano novo! 
É o que deseja a diretoria do Sind-
saúde Jaú a todos os profissionais 
da Saúde. E que 2013 seja um ano 
repleto de realizações para a cate-
goria, especialmente no que se re-
fere às nossas demandas principais, 
como jornada de 30 horas semanais 
e piso nacional. Boas Festas!

O Sindsaúde repete neste fim de 

ano a ação realizada com sucesso 
no ano passado. Atendendo a pe-
didos dos colegas da categoria, a 
diretoria vai distribuir panetones 
a todos os associados. 

Um ponto de entrega será mon-
tado nos hospitais da base. Caso o 
sócio não receba, poderá retirá-lo 
no próprio sindicato até o dia 15 
de dezembro.

FIM DE ANO

Sócio do sindicato ganha 
panetone de boas festas

Arquivo


