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Programação de eventos
Participe!
25/04 – Reunião com deputados na Assembleia de SP

(Evento da Federação dos Trabalhadores da Saúde e sindicatos
filiados)

3/05 – Confraternização Dia das Mães

(Tarde festiva em parceria com a Relótica – confirme participação)

Arquivo

DE 2013  BOLETIM INFORMATIVO

Base territorial:

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

Mobilização da saúde
envolve categoria
em diversos eventos
 Trabalhadores fazem passeata pelas 30 horas e piso nacional
 Federação e sindicato pedem apoio de deputados
 Sessão solene homenageia profissional da categoria
 Tarde festiva, jantar dançante e festa junina da saúde

11/05 – 2ª Passeata Paulista da Saúde

(Em Jaú e mais 31 cidades do Estado, 10h, pelas ruas da cidade.
Apitaço, faixas e camiseta para 300 participantes em defesa das
30 Horas e do Piso Nacional da Saúde. Venha conosco! Defenda sua profissão. Vamos sair do sindicato e percorrer as ruas da
cidade até a região central)

12/05 – Dia Estadual do Trabalhador da Saúde

(Data que reconhece a importância da categoria – dá direito a
uma folga extra para os profissionais do setor)

17/05 – Homenagem da Assembleia Legislativa

(Deputados homenageiam trabalhadores em sessão solene em
São Paulo. VAMOS COM A GENTE? Ligue no sindicato e reserve seu lugar na nossa delegação!)

25/05 – Jantar de Confraternização

(21h, Churrascaria Grill Sul. Só para associados que confirmarem
presença no sindicato até o dia 11 de maio (fone ou pessoalmente). Sorteio de prêmios e jantar dançante. Ponto alto das confraternizações)

8/06 – Festa Junina da Saúde

(Festa no Recanto da Saúde com música ao vivo, barracas e comidas típicas; gratuito para sócios e dependentes. Demais convidados pagam R$ 5,00 – convites à venda no Sindsaúde)

Uma série de ações foi
programada para abril e
maio pelo Sindsaúde de Jaú
e pela Federação dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São Paulo. O objetivo
é envolver a categoria na
mobilização por melhores
salários, pela jornada de 30
horas e pelo piso nacional.
Trabalhador da saúde anote
a programação da categoria e
participe. Só com sua colabo-

ração podemos obter melhorias profissionais. São eventos
ligados à profissão, salários e
de confraternização.
Em maio, por exemplo, os
dois principais eventos são a
2ª Passeata Paulista da Saúde
(dia 11, 10h) e o Jantar de Confraternização (dia 25, 21h).
Temos ainda a Tarde Festiva das Mães (3 de maio), a
Festa Junina (8 de junho), a
homenagem ao trabalhador

da saúde pela Assembleia
Legislativa (17 de maio) e as
assembléias coletivas para
definir a pauta de reivindicação da data-base.
Acompanhem a programação pelo site (www.sindisaudejau.com.br) ou pelo Facebook.
Participe, faça sua inscrição, compareça, colabore,
confraternize-se.
Junte-se
aos companheiros.

Campanha salarial organiza assembleias na base
Pág. 2
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Hora das assembléias na Maio tem mais folgas
nossa base: veja datas para trabalhador
Sindsaúde convoca trabalhadores de
hospitais filantrópicos, Santas Casas.
Reuniões ocorrem até dia 18 de abril

Mês tem dois
feriados e
ainda o dia de
homenagem
à categoria
da saúde
Por causa dos dois feriados no mês
de maio, o trabalhador da saúde vai
ter uma folga a mais. “Todo trabalhador tem direito à sexta folga no mês”,
alerta a presidente do Sindsaúde,
Edna Alves. No mês serão feriados o
dia 1º de maio (Dia do Trabalho) e 30
de maio (Corpus Christi).

Sindicalistas
buscam apoio
de deputados
Começaram as assembleias com
funcionários da saúde que trabalham
em hospitais filantrópicos e Santas
Casas da base territorial do Sindsaúde de Jaú e Região. Além de Jaú os
encontros com a categoria ocorrem
em outras 14 cidades.
Não faltem à assembleia. O interesse é de todos. Sua presença é
fundamental para mostrar a força do
nosso sindicato. “Salientamos que a

presença dos companheiros, sejam
eles sindicalizados ou não, é muito
importante para fazer valer seus direitos. Então, participem da assembléia”, pede a sindicalista Edna Alves, presidente do sindicato.
A assembléia é para definir a pauta de negociação a ser apresentada
aos sindicatos patronais para a data-base de 1º de julho: Sindhosfil (filantrópicos) e Simpavet (veterinários).

A Federação dos Trabalhadores
da Saúde do Estado de São Paulo e
sindicatos filiados participam de um
ato no dia 25 de abril na Assembleia
Legislativa (Alesp), em São Paulo, às
14h. O Sindsaúde de Jaú e Região vai
estar presente para reforçar o movi-

Além disso, o profissional da saúde fica com uma folga extra por conta do Dia do Trabalhador da Saúde,
celebrado em 12 de maio e que dá
direito a um dia de descanso a quem
trabalha na área
“Fique atento trabalhador, porque
além da folga a mais pelo segundo feriado no mês, você tem a folga principal da categoria, que é concedida
pelo dia do trabalhador da saúde”,
diz Edna.
Segundo ela, essa folga pelo dia da
categoria está prevista na legislação
e na convenção coletiva e é agendada
pela empresa. “O trabalhador pode
negociar essa folga. Mas atenção: a
folga tem de ocorrer dentro de um
ano, caso contrário a empresa terá de
pagar como hora extra.”
mento que pleiteia 30 horas semanais e piso nacional para a saúde.
A convocação para toda a base foi
feita pelo presidente da Federação,
Edison Laércio de Oliveira. A entidade estadual está mobilizada para
conseguir esses benefícios para a categoria. O objetivo dos sindicalistas
é obter o apoio dos parlamentares ao
movimento nacional.
Projetos que criam a jornada de
30 horas e fixam o piso nacional para
a saúde tramitam no Congresso Nacional, em Brasília.
Divulgação/Federação

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
VEJA A PROGRAMAÇÃO:
12/04
15/04
15/04
15/04
16/04
16/04
16/04
16/04
17/04
17/04
17/04
18/04
18/04
18/04
18/04

Jaú
Bariri
Barra Bonita
São Manuel
Bocaina
Boa Esperança
Dourado
Ribeirão Bonito
Brotas
Torrinha
Dois Córregos
Lençóis Paulista
Macatuba
Pederneiras
Itapuí

Fonte: Edital publicado pelo Sindsaúde de Jaú

18h/20h
8h30
12h
14h
8h30
11h
13h
16h
8h30
11h
13h
8h30
13h30
16h
18h

Sede do Sindicato
Santa Casa
Hospital São José
Casa Pia
Santa Casa
Santa Casa
Casa de Saúde Santa Emília
Santa Casa
H. Santa Therezinha
Hospital Nicanor
Santa Casa
H. N.S. Piedade
Santa Casa
Santa Casa
Hosp. São José
Edison Oliveira, presidente da Federação Paulista da Saúde: ajuda dos parlamentares
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DIA DO TRABALHADOR

Jantar dançante com prêmios para sócios
Arquivo

Jantar de confraternização do Sindsaúde realizado em 2012: exclusivo para associados

Festa Junina
vai ser em
8 de junho
Recanto da Saúde
se transforma em
“arraiá” para sócios
e convidados
Tão logo o mês de junho começar o Sindsaúde de Jaú e Região
vai realizar a sua tradicional festa
junina.
O encontro destinado à categoria e amigos convidados será no
Recanto da Saúde, a nossa área
de lazer na Rodovia Jaú-Brotas.
Começa às 16h e terá barracas de
jogos, comidas típicas e música ao
vivo.
Associados e respectivos esposos/
esposas e dependentes de até 21
anos de idade têm entrada franca.
Os convites deverão ser retirados em
breve na sede do sindicato. Amigos e
convidados pagam R$ 5,00. Os convites serão vendidos na própria entidade de forma antecipada.
Companheiros da saúde, participem e convidem seus amigos para
prestigiarem nossa festa junina. É
um show de alegria e animação!

Principal evento
anual da categoria
será em 25 de
maio na Grill Sul
Churrascaria
O principal evento anual da categoria da saúde é o Jantar Dançante
de Confraternização, a ser realizado
no dia 25 de maio, às 20h30, na Grill
Sul Churrascaria. A participação é
exclusiva para sócios em dia com a
mensalidade. O encontro é o ponto
alto das comemorações pelo Dia do
Trabalhador da Saúde, celebrado em
12 de maio.
A diretoria do Sindsaúde convida

todos os associados para que confirmem sua participação até o dia 11
de maio – os convites deverão ser retirados na sede do sindicato. A presidente Edna Alves explica que a
confirmação antecipada da presença
é necessária para que seja feita a reserva na churrascaria.
A estimativa é que mais de 200
trabalhadores associados participem
do jantar. A noite especial é um presente do sindicato aos colegas associados. Além de um jantar sem igual,
o encontro terá música ao vivo e sorteio de muitos brindes e prêmios entre os participantes.
Quem ainda não é sócio dá tempo
de se associar e garantir seu lugar
no nosso Jantar de Confraternização.
Procure o sindicato: (14) 3622-4131.

Assembleia Legislativa
homenageia colegas da saúde
Trabalhadores da saúde de cada
base territorial dos sindicatos filiados à Federação dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São
Paulo serão homenageados no dia
17 de maio. O evento simbólico que
homenageia os milhares de profissionais do setor será na Assembleia Legislativa (casa dos deputa-

dos estaduais), em São Paulo. O dia
oficial do trabalhador da saúde é
12 de maio.
“Vamos com um grupo de trabalhadores da saúde de Jaú e região e
alguns diretores do sindicato”, diz
a presidente Edna Alves. Trabalhadores da saúde que queiram participar da delegação devem ligar

para o sindicato e fazer sua reserva
gratuita.
O sindicato atende à convocação
da Federação, que conseguiu essa homenagem do deputado Rafael Silva,
que foi o autor da lei da homenagem.
O objetivo é mostrar o valor de quem
trabalha na saúde. Uma representante de Jaú vai ser homenageada.

Arquivo

Sede da
Assembleia
Legislativa em
São Paulo

Homologações
Entrar no site e verificar a documentação correta para que não haja
transtornos na hora da homologação. Alguns hospitais da base territorial comparecem à sede do sindicado sem a devida documentação. Sem
os documentos exigidos o Sindsaúde não faz a rescisão contratual.
Acesse www.sindsaudejau.com.br

EXPEDIENTE

“O FÓRCEPS” é um boletim informativo
do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jaú e
Região (Sindsaúde), entidade filiada à Federação dos Trabalhadores na Saúde no
Estado de São Paulo e à central sindical
UGT (União Geral dos Trabalhadores)
Endereço: Rua Sebastião Ribeiro, 501 –
Jaú – SP - Fone: (14) 3622-4131
Site oficial: www.sindsaudejau.com.br
E-mail: sindsaudejau@uol.com.br
Presidente do Sindsaúde: Edna Alves
Jornalista Responsável: Paulo César
Grange (Mtb: 22.931)
Impressão: GRCI Editora

Sindsaúde de Jaú está
no Facebook.
Acesse! Compartilhe!
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Clube de Campo recebe melhorias
Fotos: Paulo C. Grange

Nos últimos meses a área de lazer
Recanto da Saúde passou por melhorias e adequações para garantir mais
segurança aos frequentadores. A
manutenção feita inclui pintura, colocação de tela no parquinho infantil
e cerca de proteção no quiosque número 2. Outras obras serão realizadas
em breve para tornar o clube nm lugar mais prazeroso para o sócio.
Divirta-se – A utilização das
dependências do Recanto da Saúde é liberada para os sócios e dependentes, com apresentação da
carteirinha. Quando o sócio quiser utilizar o quiosque deve fazer

a reserva antecipada na sede do
sindicato. Convidados pagam R$
10 por dia para usufruir das dependências no clube localizado na
rodovia Jaú-Brotas (desde que não
seja funcionário da saúde).
Cuide do que é seu – A direção
do sindicato pede aos associados
que desfrutam do clube para que
respeitem as normas e preservem o
patrimônio da categoria. Não quebre nada. Não jogue lixo no chão. E
nunca leve as espreguiçadeiras da
piscina para o gramado. O uso dessas
“cadeiras” é exclusivo para a área ao
redor da piscina.

Piscina do Recanto da Saúde na rodovia Jaú-Brotas

Novos convênios ampliam
descontos e benefícios

Uma nova gama de empresas e
profissionais foram conveniados com
o Sindsaúde nos últimos meses. A
seguir, a relação com convênios nas
cidades de Jaú, Brotas, Dois Córregos
e Mineiros do Tietê. São diversos be-

nefícios para o trabalhador associado, incluindo descontos significativos
e prazos maiores para pagamento.
Aproveite! Leve sua carteira de sócio
e exija o benefício. A lista completa
está no site www.sindsaudejau.com.br.

JAÚ

DOIS CÓRREGOS

Dr. Eliezer Amarilhas Jr. - CRM 63.005
Rua José Lúcio de Carvalho, 548 – Jaú
Fone: (14) 3624-8393 (consultório) e (14)
3602-4044 (emergência)

Rua Treze de Maio, 408 – Dois Córregos
Fones: (14) 3652-6995 e 3652-6307

Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestivo

CHOCOLATARIA GRAMADO

Em defesa da classe – Diretores do Sindsaúde manifestaram seu apoio

aos funcionários da Associação Hospitalar Thereza Perlatti, de Jaú. O protesto ocorreu em defesa da instituição, que admite fechar as portas para o atendimento de pacientes do SUS. São cerca de 350 trabalhadores que correm o risco de demissão caso
o governo não reveja os valores da diária da Tabela SUS repassados ao hospital.

Tarde festiva para mães da saúde
Dia 3 de maio, 14h. Participe!
Uma parceria entre o Sindsaúde e
a ótica Relótica vai garantir às mães
da saúde uma tarde de confraternização no dia 3 de maio. Será realizado
sorteio de brindes no encontro para
as associadas que tenham filhos.
A tarde festiva será às 14h na sede
do sindicato. Confirme sua participação por telefone (3622-41-31),
por email (sindsaudejau@uol.com.br)
ou pelo “fale conosco” do nosso site
(www.sindsaudejau.com.br).

“Queremos proporcionar um tarde
em homenagem às mães e contamos
com a presença de todas. Será uma
tarde de descontração”, convida Janaina Crivelaro, representante da
Relótica e parceira na organização.

Rua Campos Salles, 287-A, em Jaú
Fone: (14) 3416-6428 - 9859-3361
JONAS TAJARIOLLI (psicólogo)
CRP 06/113694
Rua General Izidoro, 218 – Centro – Jaú
Fone: 14) 3621-4063 / 8148-3488

ELIANA CABELEIREIRA

Rua Guerino Ferrucci, 117 – Jardim Carolina (Jaú)
Fones: (14) 9837-9867, 3032-1232, 97510091

Ótica RELÓTICA

Rua major prado, 487 – centro – Jaú
Fone (14) 3621 9389

BROTAS

Ótica RELÓTICA

Praça Amador Simões, 05 – centro –
Brotas
Fone (14) 3653 5700

MINEIROS DO TIETÊ

Drogaria e Perfumaria Santa Izabel
REDE BIO DROGAS / FARMÁCIA
POPULAR
Rua Salvador Mercadante, 923
Fone: (14) 3646-2117

Drogaria e Perfumaria Santa Izabel
REDE BIO DROGAS / FARMÁCIA
POPULAR
Drogaria Gianini

Rua Quinze de Novembro, 480-A
Fone: 3652-1058

Nutri Farma

Av. Frederico Ozanan, 580
Fone: (14) 3652-6835 - Dois Córregos

Laboratório de Análises Clínicas São
Vicente
Avenida Quatro de Fevereiro, 357
Fone: (14) 3652-4490 - Dois Córregos

Sapataria União / Mara Calçados

Av. Quinze de Novembro, 523
Fone: (14) 3652-1463 - Dois Córregos

Fina Flor Cosmético e Acessórios

Av. Quatro de Fevereiro, 256
Fone: (14) 3652-1983 - Dois Córregos

Casa dos Presentes

Rua Treze de Maio, 600 – Dois Córregos
Fone: (14) 3652-1492 e 3652-5834

Casa Botafogo

Rua Treze de Maio, 416
Fone: (14) 3652-1425 - Dois Córregos

Pizzatto Calçados

Av. Quatro de Fevereiro, 84
Fone: (14) 3652-1464 – Dois Córregos

CA & BI

Praça Major Carlos Neves, 31
Dois Córregos

Ótica Dois Córregos

Rua Treze de Maio, 508-A
Fone: (14) 3652-1107 – Dois Córregos
Benefício: 15% à vista / 10% em 2x / 6x
no cartão

