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BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DE JAÚ E REGIÃO
RUA SEBASTIÃO RIBEIRO, 501 - FONE: (14) 3622-4131 / 98210-0880 - SINDCLÍNICA (14) 98233-0174

Parceria disponibiliza colônia
em Peruíbe, rancho de pesca e
clube de lazer para associados
do Sindicato de Jaú

Nossos associados devem
pedir informações e fazer
reservas no Sindicato da
Saúde de Jaú:
3622-4131 ou
98210-0880

O Sindicato da Saúde de Jaú e Região fez parceria com a Federação Paulista da Saúde e o
Sindicato da Saúde de Campinas para permitir aos nossos associados e dependentes o uso das
acomodações da Colônia de Férias “Recanto da Saúde” em Peruíbe-SP, do Clube de
Campo/Pesca em Panorama-SP e do Clube de Campo em Hortolândia-SP.
Os associados devem respeitar integralmente o regulamento de uso do Clube, do Rancho de
Pesca e da Colônia de Férias, bem como os usos e costumes.
Serão atendidos com tabela de preços exclusiva, cabendo ao Sindicato da Saúde de Campinas
fazer os cálculos das diárias, bem como fazer a cobrança dos valores devidos, dos associados
dos sindicatos filiados à Federação da Saúde do Estado de São Paulo, antes de usufruir dos
serviços contratados.

MAIS DETALHES EM NOSSO SITE: WWW.SINDSAUDEJAU.COM.BR
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Colônia de Férias “Recanto
da Saúde” – Peruíbe-SP
Fone (13) 3455-2265
Rua Rachel K. Duboc, 200 – Peruibe – SP
Obs: Horário de entrada (check in), das 8 às
22h; horário de saída (check out), até às 16h
Meia pensão - Os valores das diárias são para as
reservas convencionais com café da manhã e
janta, chamada de meia-pensão.
Área comum - A colônia tem capacidade para
atender simultaneamente 156 pessoas
distribuídas em 26 apartamentos, sendo dois
totalmente adaptados para pessoas portadoras
de necessidades especiais. O estacionamento
comporta 30 automóveis, sendo duas vagas para
cadeirantes.
Possui piscina, salão de jogos, espaço kids, sauna,
lanchonete, estacionamento. Churrasqueiras são
disponibilizadas com agendamento prévio na
recepção.
Toda colônia possui acesso remoto à internet (WiFi). Para maior tranquilidade dos visitantes, toda
colônia é monitorada por sistema de segurança
com circuito de câmeras.

Clube de Campo
e Pesca de Panorama
Fone (18) 3871-1367
Estrada Aldo Bruno, km 2,2 na cidade - Panorama – SP
Obs: Os valores das diárias incluem somente hospedagem, sem
alimentação. Horário de entrada: a partir das 10h até as 18h; Horário de
saída: até as 8h
A Estrutura - O Clube de Campo e Pesca comporta até 46 pessoas simultaneamente
distribuídas em 10 chalés completos, prontos para garantir o conforto de seus
hóspedes, inclusive para pessoas com necessidades especiais. O espaço de lazer
conta com campo de futebol, parque aquático com piscina para adultos e crianças,
píer para pesca e quiosques com churrasqueira. Tudo pensado para o lazer do
trabalhador.
Quiosques - O Clube oferece aos hóspedes 2 quiosques equipados com
churrasqueira, pia, vestiários masculino e feminino e tanque para limpeza de peixes,
além das churrasqueiras que cada chalé possui.
Parque Aquático - Nos dias de calor, a melhor diversão é na água. O Clube possui
parque aquático com piscinas adulto e infantil.
Píer - Para os amantes da pesca, o Clube oferece um píer que adentra o Rio Paraná e
garante tranqüilidade e conforto para os praticantes do esporte.
Playground - Para a diversão das crianças e para a tranqüilidade dos pais, o Clube
oferece playground.
Campo de futebol - Para quem adora jogar uma ‘pelada’, o Clube disponibiliza
campo de futebol de grama.
Chalés - Ao todo, o Clube disponibiliza 10 chalés, 8 que acomodam cinco pessoas
cada e 2 adaptados para pessoas com necessidades especiais
Para conforto dos hóspedes, todos os quartos são equipados com: Ar condicionado,
Fogão, Geladeira ,Utensílios de cozinha ,2 treliches ,Banheiro, Ventilador de teto

Clube de Campo Anna Nery – Hortolândia
Fone (19) 3887-1089
Estrada Campinas/Monte Mor s/n - km 13 - Hortolândia-SP
Obs: o horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9h às 18h,
sendo que as piscinas funcionam até as 17h
INFRAESTRUTURA E OPÇÕES DE LAZER – Recepção, Três piscinas para
adultos, Duas piscinas para crianças, Sauna feminina e masculina ,Campos de
futebol, Campo de vôlei, 63 quiosques para churrasco ,Playground, Salão,
Lanchonete, Duchas, Estacionamentos, Vestiários, Ambulatório e Bosque
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Sindicato dá orientação e faz análise de
aposentadoria às sextas na sede
Começa a funcionar toda sexta-feira o
serviço de orientação sobre
aposentadoria na sede do Sindicato da
Saúde de Jaú e Região. O
Departamento de Aposentadoria, com
presença de um advogado, vai atender
das 9h às 11h30.

Vamos bordar as questões sobre
aposentadoria, fazer análise de tempo de
contribuição e informar sobre o que fazer
se já tem direito, além de orientar sobre
revisão para quem já é aposentado.
A presidente do Sindicato, Edna Alves, diz
que esse serviço vai auxiliar os cidadãos a
receberem uma orientação profissional
sobre aposentadoria. Ela destaca que o
atendimento semanal é destinado a sócios
e não sócios. “Todos podem procurar o
Jurídico do Sindicato, que vai fazer a análise
de cada situação e sugerir o que precisa
para obter o benefício”.
“Quase todo mundo tem dúvidas quando
se fala em aposentadoria. São regras de um
jeito e de outro, por pontos, por idade, por
tempo de contribuição. No Sindicato vamos
esclarecer tudo isso”, diz ela convidando
associados e dependentes a procurarem o
departamento, indicando para amigos e
familiares, mesmo que não sejam sócios.

Você trabalha em dois empregos, mora fora de Jaú e não tem onde ficar para
“dar uma descansada” depois que sai de um hospital e espera para entrar em
outro? Seus problemas acabaram. Está à disposição o “Cantinho do Relax”,
criado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Jaú e Região para
oferecer conforto aos associados que fazem jornada dupla.
São dois quartos na Sindclínica equipados com cama, ar-condicionado e
sanitário para que o associado possa relaxar por algumas horas entre as
jornadas. O sindicato oferece ainda espaço no refeitório com microondas e
geladeira. Quem trazer sua marmita vai ter um cantinho para esquentá-la.
FUNCIONAMENTO - Funciona das 7h às 17h e pode ser utilizado mediante
agendamento ou cadastro prévio no Sindicato. A presidente do Sindicato, Edna
Alves, disse que esse ambiente foi criado a pedido de sócios que trabalham em
dois ou mais locais e não têm onde ficar. Ela agradece à Federação Paulista da
Saúde pela doação das camas e enxoval de roupas de cama.

DEPARTAMENTO APOSENTADORIA
Serviço: análise de aposentadoria,
revisão, aposentadoria especial, tempo
de contribuição
Atendimento:
sexta-feira, 9h às 11h30
Local: Sindicato da Saúde de Jaú
Rua: Sebastião Ribeiro, 501
Para: sócios e não-sócios
Informação: 14- 3622-4131

REGULAMENTO ‘CANTINHO DO RELAX’
Atendimento: 7h às 19h
Agendamento: 3622-4131 / 982333-0174
Informar locais e horários de trabalho e horário
do “relax”
Trazer toalha de banho e produtos de higiene
Respeitar os protocolos de Covid-19 e NR32
e respeitar e preservar o local

ESTRUTURA
- 2 quartos com camas e ar condicionado
- 10 camas à disposição
- Refeitório com microondas e geladeira
- Máquina de café e capuccino
- Roupa de cama por nossa conta
- internet com wi-fi
Localização: Sindclínica da Saúde
Rua Sebastião Ribeiro, 513
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Sindclínica da Saúde e Beleza:
procedimentos com hora marcada
Visual novo, saúde em dia
e auto-estima revigorada
Quer dar um “up” no seu visual, melhorar a auto-estima,
dar aquela melhorada na saúde?
O lugar certo para isso é a Sindclínica de Saúde e
Beleza, o salão de procedimentos do Sindicato da Saúde
de Jaú e Região. Atendimento com hora marcada e
preço especial para sócios e dependentes. Também
atende contribuintes e particulares.
Informe-se por telefone ou zap: 3622-4131 (ramal
2) e 98233-0174.
A Sindclínica foi criada instalada em casa anexa ao
Sindicato no fim de 2019 com serviços de cabeleireira e
manicure e atendimento psicológico. Desde então
novos serviços foram incluídos, como podologia,
massoterapia, aromaterapia, acupuntura,
auriculoterapia, depilação e muitas outras técnicas de
beleza e estética.
Também conta com nutricionista e médicos de diversas
especialidades que fazem atendimento particular com
preço reduzido na consulta. Saiba quais ligando para a
Sinclínica ou por meio do nosso site:
www.sindsaudejau.com.br.

EXPEDIENTE

Boletim Informativo do
Sindicato dos Trabalhadores
da Saúde de Jaú e Região
Presidente: Edna Alves
Jornalista Responsável:
Paulo César Grange - Mtb: 22.931
Rua Sebastião Ribeiro, 501
Centro - Jaú-SP
Fone: (14) 3622-4131
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Sindicato ajuda a
elaborar propostas
para Conclat-2022
O Sindicato da Saúde de Jaú e Região esteve
presente em evento histórico da UGT-SP, dia 4 de
março, em Avaré. Diretores e funcionários
fizeram parte do grupo de mais de 418 pessoas,
de várias categorias, e ajudaram a formular e a
aprovar as propostas que a central vai
encaminhar à Conclat 2022.
"Este evento e o grande número de participantes
registrado mostra como os membros de nossa
Central têm interesse em debater e agir para que
haja mudanças significativas no país", destacou o
presidente Amauri Mortágua.
O documento vai ser levado à Conclat em 7 de
abril, onde todas as demais centrais vão
apresentar suas propostas. O documento final
será apresentado aos candidatos a presidente
como proposta de campanha salarial em prol dos
trabalhadores, como também ao Congresso
Nacional para lembrem na classe trabalhadora
ao criar leis de cunho trabalhista.

Edna Alves e Edison Oliveira, da Federação
da Saúde, com o grupo do Sindicato de Jaú
presente no Evento pré-Conclat em Avaré

AÇÃO: Sindicato paga nesta quinta R$ 56 mil a 24 trabalhadores
do Hospital Piedade, em Lençóis Paulista
Nesta quinta-feira, dia 17 de março, 24 trabalhadores do Hospital Nossa Senhora da Piedade de Lençóis
Paulista vão receber cheques da ação coletiva movida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Jaú. Serão
pagos mais de R$ 56 mil em cheques, das 14h às 17h, na sede da empresa Quality Segurança.
A ação judicial por descumprimento de Convenção coletiva envolve trabalhadores do Hospital Piedade que já
assinaram a procuração com o Departamento Jurídico do Sindicato. Outros 16 profissionais também têm
direito, mas ainda não assinaram o documento.
Os valores da ação serão repassados aos trabalhadores a cada cinco parcelas, com os demais pagamentos
previstos para agosto deste ano e outro em janeiro de 2023.

BENEFICIADOS/CHEQUES
ANTONIA DE FATIMA SOARES FREZZA
CLEUCI BERNARDO
DALMI APDA DE ARRUDA BARRETO
ELAINE CORREIA SANTOS
ELIZANDRA APARECIDA FERNANDES
ERICA FERNANDA ALBACETE MORAES
JENIFFER CAROLINA BARBOSA
LUCIMAR PEREIRA DE MORAES
PAGAMENTO DA AÇÃO
MAITE DE CARVALHO DUARTE
LOCAL: Quality Segurança
MARIA IRANI SOARES GOES
DATA: 17/03/2022
MARIA APDA MACHADO GONÇALVES
HORÁRIO: 14H às17H
MARINA DA SILVA ROCHA
Rua XV de Novembro, n. 127 – centro PATRICIA MURARI GUIARE

PEDRINA DA SILVA CUNHA
ROSANGELA APDA PIMENTEL CORREIA
SANDRA ROSINEIDE MANZANI DE MATTOS
SAULO IRIS DOS SANTOS ALVES
SOLANGE RODRIGUES FREITAS VANNI
TEREZINHA MEDOLAGO DE OLIVEIRA
VANDA RODRIGUES DOMINGUES
RECEBEM POR DEPÓSITO
DANIELA PROTASIO PEREIRA
ROSELENE RODRIGUES DA SILVA
SYMONE LEITE SANTOS
JOANA NEVES FERREIRA
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RECANTO DA SAÚDE

U
O Recanto da Saúde é aquele lugar que
encanta a todos que passam por lá.
Vale a pena cada minuto passado na
área de lazer dos trabalhadores da
saúde. Localizado na rodovia JaúBrotas, o ‘clube’ é mantido com todo
carinho pelo Sindicato para receber os
associados, dependentes e convidados.

Com três piscinas, cinco quiosques,
deck com mesa de jogos, vestiários,
fonte de água, cancha de bocha, campo
de futebol, parque infantil, salão de
festa, lanchonete e muita área verde.
Sombra, água fresca, canto de pássaros
e muito mais.

.. O Recanto da Saúde é um remédio
contra o estresse e a melhor receita
para o trabalhador da saúde relaxar
nas horas livres. Quem visita uma vez
volta sempre. Sócios dependentes não
pagam nada para usufruir de todas as
dependências.

RESERVAS – A reserva de quiosque
para churrasco é feita pelos telefones
3622-4131 ou 98210-0880, com o sócio
responsável devendo retirar no
sindicato o documento da autorização
no dia anterior ao agendado, até as
16h, ou até sexta-feira para os finais de
semana..

CARTEIRINHA - Quem não for fazer
churrasco pode utilizar as demais
dependências sem necessidade de
reserva. Para isso é preciso apresentar
a carteirinha de sócio e dependente.
Se for levar convidado é preciso
informar e pagar a taxa até o dia
anterior no próprio sindicato. A taxa da
diária para convidado é R$ 15,00, sendo
que criança de até 5 anos estão isentas.
HORÁRIO- O clube funciona das 9h às
17h, de terça a domingo. Localizado na
Rodovia Jaú-Brotas, km 158, perto do
Posto Capelinha. Contato: 3622-4131.

