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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, Jaú, Lençóis
Paulista, Macatuba,
Mineiros do Tietê,
Pederneiras, Ribeirão
Bonito, São Manuel,
São Sebastião da Serra,
Torrinha e Trabiju

Manifesto contra Ato Médico e em defesa dos
trabalhadores no dia 11 de julho. Participe!
 Federação dos Trabalhadores da Saúde encampa mobilização em
todo o Estado para pedir veto à lei que restringe atuação da enfermagem
 Jaú vai às ruas e engrossa pedidos por 30 horas na saúde e piso
nacional e melhor condição de trabalho para a categoria
 Sindicatos de Jaú estão unidos nessa manifesto nacional
 Dia da passeata: 11 DE JULHO
 Concentração: 8h, em frente do

Sindsaúde para pegar camiseta
 Em seguida vamos para praça em
frente do Tiro de Guerra, local de encontro
com manifestantes de outros sindicatos
 Início do manifesto na Praça
Centenário (Beco): 10h
O Sindsaúde de Jaú e Região e a
Federação dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São Paulo estão juntos no manifesto programado para
dia 11 de julho. Todos os sindicatos
de Jaú estão juntos nesse movimento e vamos às ruas pelas causas do
trabalhador – saúde, metalúrgicos,
aposentados, bancários, papeleiros e
outros.
O Sindicato da Saúde vai às ruas
para manifestar nosso repúdio à lei
aprovada pelo Senado que restringe
as atividades na enfermagem. Vamos
fazer uma passeata para dizer “NÃO
AO ATO MÉDICO”. Também reivindicamos jornada de 30 para a categoria da saúde e piso nacional justo.

No dia 18 de junho, projeto de lei
268/2002 (Ato Médico) foi aprovado pelos senadores e deputados e
aguarda sanção (assinatura da presidente). Estamos mobilizados para
que a presidente Dilma vete a lei. O
Sindsaúde, a Federação e todos os
sindicatos filiados à entidade organizaram um abaixo-assinado exigindo
o veto ao Ato Médico.
“Caso o projeto seja sancionado
pela presidente, a atuação dos profissionais de saúde será cerceada
e sobrecarregará os médicos, o que
fará com que os serviços de rotina sejam mais demorados. Por outro lado,
os que defendem o projeto afirmam
que a regulamentação da profissão

do médico, que tem sua última lei de
regulamentação sancionada há mais
de 50 anos, pretende impedir que
outras profissões invadam o exercício da medicina”, diz o presidente da
Federação paulista da Saúde, Edison
Laércio de Oliveira.
A presidente do Sindsaúde, Edna
Alves, diz que do jeito que está o
Ato Médico dá todos os poderes aos
médicos e tira poder de outros profissionais da área da saúde. Edna
questiona se os hospitais e postos de
saúde vão ter médicos especialistas
em todas as áreas. “Como os médicos
vão estar em todos os lugares como
prevê o Ato Médico?”
O Ato Médico resultará em con-

gestionamentos nas filas de espera
da rede pública de saúde, no caso do
SUS. E vai forçar o paciente a pagar
uma consulta a mais, no caso da rede
privada de saúde. É preciso garantir
a autonomia das demais profissões
de saúde!

O modelo de formulário do ”Abaixo-assinado contra o Ato Médico” para
que as assinaturas sejam recolhidas na
nossa região está na sede do Sindsaúde. Depois, as assinaturas serão reunidas pela Federação e encaminhadas
para a Presidente da República.
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UGT e centrais sindicais
fazem paralisação nacional
Divulgação

Edna e Sofia
permanecem
no Conselho
Municipal
de Saúde
As dirigentes do Sindsaúde de
Jaú Edna Alves (presidente) e Sofia
Borges (diretora) permanecem no
Conselho Municipal de Saúde por
mais um período. Ambas foram mantidas na função pelo prefeito Rafael
Agostini, conforme decreto publicado esta semana no Jornal Oficial de
Jaú. Elas representam o Sindicato
na nova composição anunciada pela
Prefeitura.
Paulo Grange

O Sindsaúde de Jaú se solidariza
com a União Geral dos Trabalhadores (UGT) na paralisação proposta
pela central sindical para o dia 11
de julho. A UGT, em conjunto com as
centrais sindicais (CGTB, CSB, CTB,
CUT, CSP, FS e NCST) e os movimentos sociais, está organizando o Dia

Nacional de Luta com Greves e Mobilização, que mobilizará o país inteiro
neste dia 11 de julho.
As centrais definiram a pauta do
Dia em defesa dos trabalhadores brasileiros:
 Fim do fator previdenciário
 Saúde

 Educação
 40 horas semanais (trabalhador geral)
 Melhoria do transporte público
 Contra a PL 4.330, sobre a terceirização
 Reforma Agrária
 Contra leilões do petróleo
Paulo Grange

Ação
trabalhista
beneficia
ex-funcionários
do São Judas
A diretoria do Sindsaúde de Jaú e
Região fez no dia 27 de junho o pagamento da segunda parcela de ação
trabalhista que beneficiou 36 ex-funcionários do Hospital São Judas
Tadeu, de Jaú. Com o pagamento, o
sindicato finaliza a ação movida pelo
Departamento Jurídico.
A primeira parcela foi paga em 31
de janeiro deste ano. O Hospital São
Judas Tadeu foi acionado porque pagava os 20% de insalubridade sobre
o salário mínimo, sendo que o correto
seria sobre o salário normativo (piso
da categoria). O total repassado chega a R$ 143 mil.

Edna e Sofia integram o CMS de Jaú como
representantes dos trabalhadores da saúde
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Reencontro: ex-funcionários receberam a diferença salarial na sede do sindicato

Sindsaúde de Jaú está
no Facebook.
Acesse! Compartilhe!
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Jantar de Confraternização:
noite de gala da saúde
Fotos: Paulo Grange

A diretoria do Sindsaúde de Jaú
realizou em 25 de maio o Jantar de
Confraternização do Dia do Trabalhador da Saúde. Foi a noite de
gala da categoria para homenagear
os associados. O salão da Grill Sul
Churrascaria ficou pequeno para
acomodar a empolgação de todos.
Uma série de prêmios foi sorteada
entre os participantes, incluindo TVs
de tela grande, microondas e outros
eletroeletrônicos. Foram mais de 150
colegas que aderiram à proposta do
sindicato de promover um momento
único. Quem foi aprovou e quer mais
em 2014.
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Passeata da Saúde pede jornada
de 30 horas e piso nacional
Fotos: Paulo Grange

A 2ª Passeata Paulista da Saúde
realizada em Jaú no dia 11 de maio
cumpriu o objetivo e chamou a atenção da população para as necessidades dos trabalhadores da saúde. O
tema da mobilização pelas ruas da
cidade foi a defesa da jornada de 30
horas para os profissionais do setor
e o piso nacional para a categoria.
Ao percorrer as ruas da cidade, os
manifestantes exibiram faixas com
suas reivindicações e fizeram alerta
para os problemas no setor e pelo
desrespeito aos profissionais. Diretores do Sindsaúde se manifestaram
no percurso, como também trabalhadores da área e até familiares.
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Festa Junina: show de alegria!
Fotos: Paulo Grange

Diversão e alegria estiveram juntas
na Festa Junina do Sindsaúde de Jaú,
realizada no dia 8 de junho no Recanto da Saúde. Centenas de pessoas
compareceram e curtiram o melhor
ambiente para festas típicas de toda
a região. Um lugar amplo, com segurança, barracas típicas, brinquedos
infantis e tenda gigante para abrigar
a todos. Ao som de Sandro & Gabriel
(Musical Delpho´s) a festança foi noite adentro. A festa contou com a presença ilustre da companheira Dulce
Helena Araújo Diniz (foto à dir, com
a família), secretária da presidência
do Sinsaúde de Campinas. Os companheiros da saúde, seus familiares
e amigos se divertiram e já sentem
saudade. Quem foi curtiu e adorou!
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Sindsaúde presente no Juíza 'cidadã jauense' é
protesto gigante em Jaú homenageada pela Saúde
O Sindsaúde de Jaú esteve presente na maior mobilização popular já realizada em Jaú, ocorrida no dia 20 de junho. A presidente Edna Alves, a diretora Sofia Borges, a secretária Indaiá e o assessor de imprensa Paulo Grange
acompanharam todo o percurso. As sindicalistas fizeram questão de participar do protesto para mostrar que apóia as demandas da sociedade. O próprio
sindicato tem suas demandas, como 30 horas como jornada para os profissionais da saúde e piso nacional para a categoria.

Tarde
festiva no
Dia das
Mães
Parceria entre o Sindsaúde de Jaú
e empresas conveniadas garantiram
confraternização inédita às mães associadas que compareceram na Tarde
Festiva no dia 3 de maio na nossa sede.
Cerca de 70 profissionais, todas mães,
atenderam ao convite da diretoria e
participaram do encontro. Comes e
bebes, demonstração de produtos de
beleza, maquiagem gratuita e sorteio
de brindes fizeram parte da reunião.
A festa teve a colaboração de diretoras
do sindicato e de Janaina Crivelaro,
promotora da ótica Relótica. Também
colaboraram Santa Felicitá, Safira Semijóias, Fábio Perfumes, Chocolataria
Gramado, Academia Nado Livre, Academia Balance, Eliana Cabeleireira,
Rostii Batataria, Gaby Biju, L'Acqua
Di Fiori, Mary Kay e Pink Biju.

As diretoras Edna Alves e Sofia Borges entregaram flores à juíza Drª Paula
Maria Castro Ribeiro Bressan (Juíza de Direito da Comarca de Jaú/Primeira
Vara Cível/CEJUSC) . As sindicalistas foram convidadas para a homenagem e
fizeram questão de cumprimentar a juíza pelos relevantes serviços prestados
na cidade. Solenidade de entrega de título de cidadã ocorreu em 21 de junho
na Câmara de Jaú. Vereadores também prestigiaram a solenidade, da mesma
forma que secretários municipais, o prefeito Rafael Agostini, representantes
da OAB e do comando da Polícia Militar.
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Sindsaúde reforça ato
público pelas 30 horas
O Sindsaúde de Jaú reforçou o
ato público na Assembleia Legislativa de São Paulo no dia 25 de
abril. Convocado pela Federação
dos Trabalhadores da Saúde do
Estado de São Paulo, o protesto
ocorreu em defesa da jornada de
30 horas para a saúde e foi reali-

zado no Plenário Franco Montoro
da Alesp. A mobilização colheu assinaturas de deputados para mostrar a força do Estado na defesa
dos interesses dos profissionais
da saúde. 13 sindicatos filiados à
Federação e mais três centrais sindicais (UGT, Nova Central e CTB).
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Maria Herrera

recebe homenagem
pela categoria
Maria Aparecida Ricardo Herrera
foi a escolhida pelo Sindsaúde de Jaú
para representar a categoria no evento em homenagem ao trabalhador da
saúde na Assembleia Legislativa. Ela
e outros trabalhadores das demais regiões do Estado receberam as honras
em nome da categoria na sessão solene realizada no dia 17 de maio na
Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo.
O evento comemora o Dia Estadual do Trabalhador da Saúde, celebra-

do em 12 de maio. O deputado Rafael
Silva, autor do projeto, esteve na solenidade ao lado do seu filho. O presidente da Federação dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São Paulo,
Edison Laércio de Oliveira, também
participou. O Sindsaúde de Jaú levou
uma delegação para a homenagem.
Maria Herrera trabalha na área da
saúde há 40 anos - desde 1973. É funcionária do Laboratório Gambarini e
associada do Sindsaúde desde 7 de
junho de 1980.
Fotos: Paulo Grange
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Negociação salarial
com Sindhosfil se complica
Data-base chega, mas patrões rejeitam reivindicações
A data-base para trabalhadores de
hospitais filantrópicos e Santas Casas
da base territorial do Sindsaúde de
Jaú e Região é 1º de julho. Mas o mês
já começou e nenhuma negociação
foi concluída. O Sindsaúde negocia
com três hospitais separadamente e
com os demais por meio dos sindicatos patronais Sindhosfil (filantrópicos) e Simpavet (veterinários).
E está complicado chegar a um
bom acordo para a categoria. Os
patrões estão pouco se importando
com as demandas dos trabalhadores
da saúde. Em alguns casos, o máximo que oferecem é a reposição da
inflação. Em outro caso os dirigentes
do Sindhosfil nem compareceram à
mesa redonda.
Isso ocorreu na Mesa Redonda do
Ministério do Trabalho, em Bauru, no
mês de junho. O Sindsaúde esteve lá,
mas o representante do sindicato patronal não compareceu. Diante disso

COREN-SP
presta contas
em Jaú
No dia 19/6 o presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São
Paulo, Mauro Antônio Pires Dias da
Silva, e a vice-presidente, Fabíola de
Campos Braga Mattozinho, prestaram contas do primeiro ano da Gestão 2012-2014 na cidade de Jaú.
Os diretores se encontraram com
profissionais da Santa Casa de Jaú,
com a presença da presidente do Sindsaude, Edna Alves, e no Hospital
Amaral de Carvalho. A 1ª tesoureira do Sindsaúde, Maria Ivanilde de
Araújo Almeida, também acompanhou a delegação do Coren.
O Coren apresentou, entre outros tópicos, o balanço financeiro, o
ajuste das contas realizado no ano
de 2012 para equilibrar o caixa do
Conselho, a organização dos setores
de fiscalização e processo ético-disciplinar, além dos projetos já em andamento em 2013 e planos para 2014.

foi instaurado Dissídio
Coletivo no Tribunal
Regional do Trabalho,
ou seja, a decisão sobre
reajuste e benefícios
sociais vai depender da
Justiça em Campinas.
Individuais - Em relação aos trabalhadores
da Santa Casa de Jaú, a
negociação é individual. De imediato, o provedor Alcides Bernardi
Júnior discordou do rol
de reivindicações dos
funcionários. Só estaria
disposto a oferecer 7% de reposição
da inflação. O Sindsaúde não aceitou. Após alguns dias a Santa Casa
voltou atrás e o Sindsaúde conseguiu
uma nova contraproposta. As negociações seguem.
No caso do Hospital Amaral Carvalho, a negociação individual ainda

Novos convênios
LOJA CHEIA DE CHARME
Modas e acessórios
10% de desconto
Rua Antonia P. Campos, 286
Vila Maria – Jaú
Fone: (14) 3622-0027 / 8116-0892 /
9883-7990
MALU BOUTIQUE
Desconto de 20% no preço à vista
(mais benefícios consulte a loja)
Rua Edgar Ferraz, 242, Jaú
Telefone: (14) 2104-2848.
FÁBIO PERFUMES
Perfumes importados – masculino e
feminino
Fone: (14) 9796-4860 – 8801-0103 –
8140-5171
Fabio.perfumes@hotmail.com
DESCONTO: 10% para associados

não chegou ao fim a ponto de fechar
o acordo coletivo. Falta definir o índice de inflação para fixar qual será
a reposição e o aumento real.
Em relação à negociação com o
Hospital São José de Barra Bonita,
estamos aguardando uma decisão da
Mesa Administrativa do hospital.

Funcionários sa
Santa Casa participam de reunião
do Coren-SP para
prestar contas das
atividades.
Abaixo, dirigentes do Sindsaúde
(Ivanilde e Edna), do
Coren-SP e da Santa
Casa Casa

Fotos: Divulgação

CLÍNICA DO SONO
www.clinicadosonojau.com.br
Rua Riachuelo, 1.073 – Jaú – SP
Fone: (14) 3602-3312
Benefícios: 20% de desconto nos exames
LA VIE STUDIO
RUA RUI BARBOSA, 568
CHÁCARA BRAZ MIRAGLIA
FONE: (14) 3416-8500
JAÚ - SP
BENEFÍCIO: 10% PARA SÓCIOS
 PSICÓLOGAS
MAYARA CRISTINA FUZINELLI (CRP
06/114.602)
Terapeuta Cognitiva
Mayara.psico.centralmed@gmail.com
Telefone: (14) 3622-7377 e 9738-0929
CAMILA LOPES NOGUEIRA (CRP
06/114.778)
Psicóloga
Psicologia.camilaln@ig.com.br
Telefone: (14) 3622-7377 e 9184-6400
Rua José Lúcio de Carvalho, 558 - Jaú
Benefício: 50% nos atendimentos
BRUNA MARIA DUA GROMBONE
www.nutrividajau.com.br
Rua Conde do Pinhal, 15 – Jaú – SP
Fone: (14) 3622-8874
Benefício: 25% de desconto / atendimento
 DENTISTA
Elisandra C. Vicente
Cirurgiã dentista / clínica geral
10% a 50% sob tabela odontológica
Desconto médio de 30%
Rua Jarbas Portella, 171
Jd. Estádio – Jaú
Fone: (14) 3416-5719 / 9614-0914

