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SINDICATO DOS ENFERMEIROS FORÇA
ASSOCIAÇÃO DE AUXILIARES E TÉCNICOS
Carta do presidente

CNTS
consegue legalizar
o aborto de feto
sem cérebro
Através de uma liminar, a
Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Saúde (CNTS)
conseguiu uma decisão importante
na Justiça: o Supremo Tribunal
Federal (STF) autorizou o aborto
em casos de fetos sem cérebro
(anencefálicos). Conforme a CNTS
justificou na ação, a anencefalia é
uma má formação fetal
incompatível com a vida, podendo
ser detectada com precisão
através da ciência médica.
Pelo menos 1% da
população sofre com o problema,
que leva as mulheres a graves
transtornos psicológicos, pois a
gestante convive com a lembrança
ininterrupta do feto, dentro de si,
que nunca poderá se tornar vivo. O
mal é congênito e incompatível
com a vida intra-uterina e fatal em
100% dos casos. Não existe
tratamento nem reversão para o
problema. A permanência do feto
anômalo no útero da mãe é
perigosa, pois pode gerar danos à
saúde e até risco de vida. Nada
mais justo, então, do que a liminar
concedida pelo STF.
José Lião de Almeida,
presidente do Sinsaudesp
e da CNTS

No desespero para não sumir do mapa com a reforma sindical, a
entidade de classe que representa somente os enfermeiros com
curso superior (mas se beneficia da nossa convenção coletiva) está
usando a hierarquia do cargo para obrigar os subordinados a
aceitarem a posição ambígua de “sócios especiais”. Confira nesta
edição os benefícios e conquistas do nosso Sindicato e comprove
qual é o melhor.
SINDICATO DOS
ENFERMEIROS DE
SÃO PAULO está
forçando a
sindicalização dos Auxiliares e
Técnicos de Enfermagem,
utilizando para isso a
classificação de sócio especial.
Com esse expediente, em
conchavo com o RH de alguns
hospitais, cobram em folha dos
profissionais contribuições
diversas, como mensalidade
sindical e outras.
Cabe esclarecer que o único e
legítimo representante desses
trabalhadores é o SINDICATO
DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE DE SÃO
PAULO, conforme estabelece a
atual legislação trabalhista.
Dessa forma, não só inexiste a
obrigatoriedade dos Auxiliares e
dos Técnicos de Enfermagem
contribuírem com qualquer outra
entidade que não seja o seu
legítimo sindicato de classe,
como também qualquer outra

contribuição pode ser considerada
ilegal e impugnada na Justiça. O
SINDICATO DOS
EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS DE
SERVIÇOS DE SÃO PAULO é
uma instituição idônea, que existe
há mais de 67 anos e responde
por sua base, inclusive nas
negociações coletivas desses
trabalhadores. O Sindicato dos
Enfermeiros de São Paulo,
como sua própria razão social
determina, representa apenas
os profissionais da
enfermagem com curso
superior, conforme reza o
enquadramento sindical em
vigor. Diante disso, alertamos aos
auxiliares e técnicos de
enfermagem para que não apóiem
mais esta tentativa suspeita de
confundir e iludir os assalariados,
pois já estamos providenciando as
medidas judiciais cabíveis para
coibir este abuso. Filie-se ao seu
verdadeiro Sindicato e desfrute de
nossas conquistas e benefícios.

Venha para
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo
(SINSAUDESP)

CENTRAL SINSAUDESP
São Paulo-SP
Rua Tamandaré, 393
Cep: 01525-001 - Aclimação
Tel: 3345-0033 - Fax: 3207-5790
E-mail: diretoria@sinsaudesp.org.br
www.sinsaudesp.org.br

SUBSEDES
Também têm direito a esses benefícios os associados das subsedes de:
Osasco: Rua Eloy Candido Lopes, 142 - Cep: 06010-130 - Tel: 3685-2194
Mogi das Cruzes: Capitão Manoel Caetano, 365 - Cep: 08710-020 - Tel: 4799-3079
Guarulhos: Rua Nossa Senhora Mãe dos Homens, 126 - Cep: 07095-000 - Tel: 6461-2265
Taubaté: Rua Visc. Rio Branco, 461 - 6º andar - Sala 606 - Cep 12020-040 - Tel: (012) 232- 8786

COLÔNIA DE FÉRIAS
Com capacidade para mais de 300 pessoas, a
Colônia de Férias do Sindicato, situada em Peruíbe,
litoral sul de São Paulo, é o lugar certo para
o lazer dos trabalhadores da saúde. Além
de oferecer um ambiente agradável e
familiar, sedia diversos eventos para a
categoria, como Congresso dos
Aposentados, Conferência Nacional dos
Trabalhadores na Saúde, festas, gincanas,
palestras e outras atividades. Se você ainda
não conhece, faça já sua reserva no 2o andar da sede
central, à rua Tamandaré, 393.

COLÉGIO
MARILENA FUNARI
O pioneiro em educação sindical. Qualidade de ensino
comprovada. Considerado pelo MEC um dos melhores em
suplência - ensino fundamental e médio. Funciona na sede
central do Sindicato, à rua Tamandaré, 393, desde 1974.
Faça já a sua matrícula.

A maior sede soc
da saúde da A

o Sindicato
MOBILIZAÇÃO E LUTA

Desde 1937, data de sua fundação, o Sindicato está na briga por
conquistas sociais na área da saúde. Várias dessas conquistas
já foram incorporadas, entre elas destacam-se cesta básica,
jornada 12 x 36 com duas folgas mensais, auxílio-creche,
insalubridade para todos trabalhadores da saúde, convênio
médico e muitas outras.

APOSENTADOS

Aqui no sindicato os aposentados da saúde são tratados com
todo respeito e carinho. Participam de eventos, palestras e
cursos, além de outras atividades preparadas especialmente
para eles, como o Encontro dos Aposentados. Na sede
central funciona, ainda, o Departamento de
Aposentadoria, que funciona no 6º andar, para
contagem de tempo e dar entrada nos pedidos de
benefícios junto ao INSS.

ATENDIMENTO JURÍDICO

Com um gabaritado corpo de profissionais do setor, atende
gratuitamente os associados nas áreas trabalhista e cível. Consulte
o melhor horário de atendimento e venha fazer sua consulta sem
pagar nada. Funciona no 5o andar da sede central.

CONCILIAÇÃO PRÉVIA

Para agilizar a solução dos conflitos trabalhistas e ajudar você a
receber mais rápido o que tem direito por lei. Funciona no 8o
andar da sede central.

DENTISTAS

Dentistas de primeira linha atendem os
associados em vários tipos de
tratamento, inclusive de canal,
sem qualquer custo para os
associados e dependentes.
Funciona no 3o andar da sede
central.

CENTRO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DO
TRABALHADOR DA SAÚDE
Cursos profissionalizantes de curta e média duração.
Funciona no 8º andar da sede central.

ial de Sindicato
mérica-Latina

SALÃO DE BELEZA
Funciona no 7º andar da sede central.

Convênios com Universidades
e Escolas Técnicas de Enfermagem
para sócios do SINSAUDESP
1. UNIP - Universidade Paulista
Desconto de até 25% para todos os cursos, em todos os campi,
2. UNIB - Universidade Ibirapuera
Desconto de até 27,50% dependendo do curso, em todos os campi ;
3. UNINOVE
Desconto de até 6% - dependendo do curso e horário e campo.
4. UMC - Universidade de Mogi das Cruzes
Desconto de até 20%, exceto Medicina, em todos os Campi.
5. UNICSUL
Desconto de até 20%. Desconto em dobro para cursos em turno matutino
6. UNICASTELO
Desconto de até 25%.
7. UNIFAI
Desconto de 20%.

Escolas Técnicas de Enfermagem
Descontos de até 30% para o curso de técnico de enfermagem
1. Colégio Santa Rita - Vila Mariana
2. Colégio Manuel Bandeira - Santo Amaro
3. Colégio Antares - Penha
4. Colégio Alpha - Vila Formosa

Fique em Forma
Academia de ginástica da Força Sindical
Desconto de até 34% nas mensalidades.

Para maiores informações sobre Convênios
ligue para o SINSAUDESP

3345-0033

