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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

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

www.sindsaudejau.com.br

A diretoria do Sindsaúde de Jaú e Região 
adotou novas normas para uso das dependên-
cias do Recanto da Saúde. As regras foram 
debatidos entre os diretores e aprovadas com 
o objetivo de evitar  danos ao patrimônio da 
categoria e garantir mais segurança aos fre-

quentadores da nossa área de lazer, localizada 
na Rodovia Jaú-Brotas (em frente do Posto Ca-
pelinha). Desde 1 de janeiro está em vigor a 
proibição de se levar bebidas (cerveja e refri-
gerante) ao clube.

VEJA AS NORMAS NA PÁG. 3
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As negociações salariais para os 
trabalhadores com data-base em ja-
neiro de 2015 estão emperradas. Ape-
sar de todo o esforço da diretoria do 
Sindsaúde de Jaú e Região ainda não 
houve acordo com o lado patronal.

A pauta de reivindicações pede 
reajuste de 15% nos salários, o que 
foi negado pelos patrões. Nem mes-
mo a proposta de 7% feita em 24 de 
fevereiro pelo Sindsaúde foi aceita.  
Alguns consultórios já anteciparam 
reajuste de 7% enquanto esperam 

pela índice oficial.
O Sindhosp, por exemplo, só ofe-

rece 6% de reajuste, índice abaixo 
da inflação necessária em março 
para repor as perdas, que já está em 
7,68%, segundo número do Dieese. O 
Sindhosp é o sindicato dos hospitais 
particulares e clínicas médicas. As-
sim não tem acordo.

Mesmo porque o Sindhosp “não 
concorda nem com o aumento no tí-
quete da cesta básica, que hoje é 
de R$ 200”, aponta a presidente do 

Sindsaúde, Edna Alves. Ela cita pes-
quisa do Dieese para mostrar que a 
inflação da cesta básica já chega a 
16,45%. Ou seja, para repor as perdas 
o tíquete deveria subir para quase 
R$ 240,00, mesmo assim ficaria longe 
do custo da cesta básica necessária, 
estimada em R$ 378,76 para março 
(valor apurado pelo Dieese).

Edna Alves lembra que foi pedido 
ainda diferença de 10% entre o piso 
de uma categoria para o outro, come-
çando em R$ 920 para Apoio, passan-

do por Administração, Auxiliar de 
Enfermagem até Técnico de Enfer-
magem. “O Sindhosp não quer pagar 
nem mesmo o piso oficial do Estado 
para a categoria, que é de R$ 920.”

Demais – Também não teve acordo 
as negociações envolvendo os sindi-
catos patronais Sincoomed (sindicato 
das cooperativas médicas/Unimed) 
e Sorcnesp (Sindicato Nacional dos 
Odontologistas da Região Centro-
-Nordeste do Estado de São Paulo), 
também com data-base em janeiro.

DATA-BASE JANEIRO

Negociações emperradas

O sindicalista Pedro Alberto To-
lentino, 55 anos, uma das principais 
lideranças da Federação dos Traba-
lhadores da Saúde do Estado de São 
Paulo, morreu no domingo (22/03) e 
foi sepultado no dia seguinte em Gar-
ça. Tolentino era de Marília e ocupou 
cargos na diretoria da Federação e 
do Sinsaúde de Campinas. Também 
era profundo conhecedor das normas 
de segurança da saúde do trabalha-
dor. Estava em tratamento contra a 
leucemia há um ano

Ele foi um dos responsáveis por es-
crever a Norma Regulamentadora 32 
(NR-32), que estabelece regras para 
a segurança do profissional da saú-
de em ambiente hospitalar. A presi-
dente do Sindsaúde de Jaú e Região, 
Edna Alves, lamentou a morte do 
companheiro. “O que o Pedro Tolen-
tino fez pela categoria em nossa re-
gião não tem comparação. Ministrou 
inúmeras palestras em todos os hos-
pitais de Jaú e Região sobre NR-32, 
CIPA e segurança do trabalhador da 
saúde.”, disse ela, citando as inúme-
ras palestras proferidas por ele na 
elaboração da NR32 e depois, com a 
norma em vigor.

Uma das últimas ações de Pedro 
Tolentino na região de Jaú foi em fe-
vereiro de 2013. Ele proferiu pales-

SAÚDE DE LUTO

Morre Pedro Tolentino, especialista 
na segurança do trabalhador

tra a a funcionários do Hospital Nos-
sa Senhora da Piedade, em Lençóis 
Paulista, abordando a importância 
de ter uma CIPA (Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes). “O ideal 
é termos um ambiente em que o tra-
balhador da saúde não adoeça. Não é 
natural adoecer no ambiente de tra-
balho.”

Pedro Tolentino em palestra 
em Lençóis Paulista

Novos convênios: 
novos benefícios
O Sindsaúde de Jaú e Região fez 
novos convênios em prol dos tra-
balhadores da saúde. São vários 
benefícios aos associados que 
apresentarem a carteirinha nos 
profissionais e estabelecimentos 
conveniados. A lista completa 
está no site do sindicato. Veja 
abaixo as novidades:

 BELLA TERRA PRODUTOS NATURAIS
Rua Lourenço Prado, 632
Fone: 3622-5919 / 3418-1220

 ALARMES PORTAL JAÚ
Rua Rui Barbosa, 1.022 - Jau / SP
Fones: (14) 3602-8855 / 3602-8852
 
 FRANCISCO R. HERRERA LOPES
OFTALMOLOgISTA
Rua Doutor Miranda Júnior, 36 –  Jaú – SP
Fone: (14) 3418-1009 / 9 8146-8118

 MARMITARIA MARMEL
Fone: (14) 3624-4184 e  (14) 9 8149-6523
Rua General Isidoro 742 – Jaú

 CLUBE DE VANTAgENS DA FAMÍLIA
Informações: (14) 3416-9820 – 3416-9890.
Travessa José Veríssimo, 40, Vila Assis – Jaú 
- SP

SindSaúde 
de Jaú está no 

Facebook. 
aceSSe! compartilhe!

Paulo César Grange
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Consumo de bebidas 
só a do Clube

Desde 1 de janeiro Só é permitido o con-
sumo das bebidas oferecidas pelo Recanto 
da Saúde. Essa norma segue o que o padrão 
adotado em todos os clubes da cidade. São 
oferecidas cervejas e refrigerantes de mar-
cas variadas. Tudo gelado e à pronta-entrega.

Proibido bebida e Comida 
na área da PisCina

Essa medida tem o objetivo de preservar 
a área de banho do clube. Associados e con-
vidados constumavam deixar latas, garrafas, 
copos e restos de alimentos no ambiente. Isso 
provocava risco de acidentes e contaminação. 
Copos jogados na piscina chegaram a danifi-
car o motor que usa para filtrar a água.

só é Permitido usar PisCi-
na Com trajes de banho

A utilização da piscina requer o uso de tra-
jes adequados: sunga/sungão, maiô e biquí-
nis. Está proibido o uso de bermudas, calças e 
camisetas. Também não é permitido o uso de 
bronzeador e outro óleo antes de entrar na 
piscina. O protetor solar está liberado.

Proibido bebida e Comida 
no Parque infantil

Essa medida tem o objetivo de preservar 
o bem estar das crianças. Associados e con-
vidados constumavam deixar latas, copos e 
restos de alimentos no parquinho. Vidro que-
brado chegou a ser achado na areia

Associado é responsável pelo quiosque
O associado que reserva o quiosque é res-

ponsável por entregá-lo no fim do dia com to-
dos os pertences  em ordem (churrasqueira, 
grelha, tábua de carne). Ele assina um termo 

de responsabilidade quando chega ao clube 
e, se for preciso, terá de pagar eventuais pre-
juízos que ele e seus convidados venham a 
provocar

1 Cadeira esPreguiçadeira 
Para Cada quiosque

Cada quiosque tem direito ao uso de uma 
cadeira espreguiçadeira. O clube adquiriu 
dez cadeiras em 2015 com recursos captados 
após as novas normas (consumo de bebida) 
entrarem em vigor neste ano.

reserva – horário – tarifa 
de Convidados

A reserva dos quiosques deve ser feita no 
próprio sindicato. O Recanto da Saúde fun-
ciona das 8h às 17h. O associado pode levar 
convidados mediante pagamento no ato da 
reserva.

orientar as Crianças so-
bre o uso Correto do Clu-
be

Informar os filhos que não pode fazer ne-
cessidades fisiológicas na piscina. Fechar 
torneiras do vestiário após o uso. Jogar papel 
no cesto de lixo e dar descarga após o uso do 
sanitário.

resPeitar os Caseiros e di-
retores do Clube

Os caseiros, diretores e demais responsá-
veis pelo Recanto da Saúde estão à disposi-
ção dos associados, mas é preciso respeitá-
-los. Ambos estão lá para que você e demais 
frequentadores tenham um dia de alegria 
dentro das normas

Mais informações no site www.
sindsaudejau.com.br

Recanto da Saúde 
adota novas normas

O Sindsaúde de Jaú e Re-
gião representou a Federação 
dos Trabalhadores da Saúde 
do Estado de São Paulo no Fó-
rum Nacional de Saúde do Tra-
balhador das Centrais Sindi-
cais. A presidente Edna Alves 
esteve no debate direto sobre 
as Medidas Provisórias que 
afetam a vida da classe traba-
lhadora brasileira. O encontro 
ocorreu em 6 de março em São 
Paulo e reuniu a União Geral 
dos Trabalhadores (UGT), Die-
ese, Diesat, CTB, CUT, Força 
Sindical e NCST.

O tema do seminário foi “Os 
Impactos das Medidas Pro-
visórias (MPs) 664 e 665 nos 
Direitos Trabalhistas e previ-
denciários”. Estiveram por lá 
os ministros Carlos Eduardo 
Gabas e Manuel Dias, respec-
tivamente, da Previdência So-
cial e do Trabalho e Emprego.

As MPs 664 e 665 tornam 
mais rigoroso o acesso da popu-
lação a uma série de benefícios 
previdenciários, entre eles o 
seguro-desemprego e a pensão 
por morte. Essas medidas fo-
ram anunciadas no fim de 2014 
pelo Governo Federal sem con-

sulta às centrais sindicais.
A UGT, central a qual o Sin-

dsaúde é filiado, e as demais 
centrais sindicais querem 
a retirada dessas MPs, pois 
acreditam que elas represen-
tam uma afronta à saúde dos 
trabalhadores.

Edna Alves disse que o mi-
nistro da Previdência Social 
está disposto a participar de 
outras rodadas de discussão 
para manter o diálogo aberto 
em torno das normas. As cen-
trais vai apresentar suges-
tões para o aperfeiçoamento 
dos benefícios como seguro-
-desemprego, pensão de côn-
juges e licenças por doença. 

Na conversa com o Ministro 
do Trabalho foi solicitada a 
abertura de concurso público 
para contratar fiscais. Hoje, 
segundo Edna Alves, faltam 
fiscais para averiguarem as 
denúncias contra hospitais e 
outros estabelecimentos que 
empregam trabalhadores. 
“Demora muito a fiscalização, 
mais de um mês, e os motivos 
são funcionários aposentados 
ou de licença, normalmente 
sem substitutos.

Dirigente vai a 
ato das Centrais 
com 2 ministros
Edna Alves representa Federação 
em debate direto sobre as Medidas 
Provisórias que afetam a vida da 
classe trabalhadora brasileira

Ministros Carlos Gabas e Manuel Dia presentes no Fórum

Divulgação

Paulo César Grange
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Sindicalistas filiados à Federação 
dos Trabalhadores da Saúde de Jaú e 
Região deram o “start” em Jaú a um 
movimento que pretende ser estadu-
al em defesa da saúde. O objetivo é 
mobilizar demais categorias, hospi-
tais, operadoras de planos de saúde 
e principalmente profissionais da 
saúde e a população em geral para 
ação pró-saúde prevista para o mês 
de agosto.

Esse movimento teve início em Jaú 
na primeira reunião mensal de 2015 
da Federação (6/03). Os sindicalistas, 
entre eles os diretores da entidade 
jauense Edna Alves, Ivanilde, Sofia, 
Inês e Arlindo, tomaram algumas de-
cisões que podem refletir no futuro 
da saúde de todos os cidadãos.

A proposta é criar um dia de mo-
bilização estadual em agosto em 
defesa da saúde e não apenas dos 
trabalhadores. O objetivo é envolver 
entidades representativas e toda a 

Movimento estadual 
pró-saúde começa por Jaú
Federação da Saúde 
reúne sindicalistas 
em Jaú e dá o “start” 
para ação em defesa 
da saúde a ser reali-
zada com toda a so-
ciedade em agosto

sociedade na defesa de um sistema 
de saúde que realmente funcione.

O presidente da Federação da 
Saúde, Edison Laércio de Oliveira, 
citou a crise de gestão e as enormes 
dívidas das Santas Casas como causa 
para o fechamento de muitas delas. 
O Estado, segundo ele, não tem mais 
condições sozinho de manter o siste-
ma, que está falido e sem recursos.

Passeata - Nos três últimos anos a 
Federação e os sindicatos filiados re-
alizaram no mês de maio a Passeata 
Paulista da Saúde, com trabalhadores 
da saúde saindo às ruas para defen-
der demandas como piso nacional e 
jornada de 30 horas. Para 2015, o ob-

jetivo é reavaliar essa forma de pro-
posta e fazer em agosto um movimen-
to mais amplo, engajando hospitais, 
planos de saúde, sindicatos de todas 
as categorias e a população em geral.

Em agosto se comemora o Dia In-
ternacional da Saúde (dia 5) e um 
movimento organizado em nível es-
tadual seria mais do que oportuno. 
“Queremos fazer uma ação mais pro-
funda do que uma passeata, vamos, 
atrair mais gente, vamos buscar a so-
ciedade para se engajar à iniciativa 
da Federação.” O objetivo é ir além 
do movimento sindical e entrar no 
campo de interesse de toda a coleti-
vidade.

Edna Alves (na mesa com o presidente da Federação) na reunião da diretoria da entidade em Jaú

Em maio tem 
homenagem a 
trabalhadores

 
Federação da Saúde anunciou que 

a Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo vai realizar em 15 de 
maio uma solenidade para homena-
gear a categoria da saúde. O evento 
é anual e homenageia trabalhadores 
de cada sindicato filiado à Federação 
em nome de todos os profissionais da 
saúde do Estado.

Em breve, os sindicatos vão fa-
zer suas indicações de trabalhado-
res representativos para a catego-
ria em cada base territorial. Jaú 
analisa diversos nomes de colegas 
para que um deles seja o homena-
geado em nome de todos no evento 
estadual.

Edna faz 
parte da 
Câmara 
de Saúde 
Suplementar

Presidente do Sindsaúde de Jaú e 
Região, Edna Alves foi nomeada re-
presentante titular da UGT (União 
Geral dos Trabalhadores) na Câma-
ra de Saúde Suplementar (CAMSS/
ANS). O nome dela foi publicado no 
Diário Oficial ao lado de todos os 
integrantes, conforme portaria do 
Fórum Nacional de Saúde do Traba-
lhador das Centrais Sindicais. Em 
26 de março Edna participou da pri-
meira reunião do ano da Câmara no 
Rio de Janeiro.

O que é - A Câmara de Saúde 
Suplementar é um órgão de par-
ticipação institucionalizada da 
sociedade na Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS, de 
caráter permanente e consultivo, 
que tem por finalidade auxiliar a 
Diretoria Colegiada nas suas dis-
cussões. Compete, entre outras fun-
ções. acompanhar a elaboração de 
políticas no âmbito da saúde suple-
mentar; discutir e analisar e sugerir 
medidas que possam melhorar as re-
lações entre os diversos segmentos 
que compõem o setor.

Até 30 de abril é preciso fazer a 
declaração do Imposto de Renda 
2015 para quem recebeu mais deR$ 
26.816,55 no ano passado (um ou 
mais empregos). Não percam o prazo 
para declarar o I.R. Faça você mes-
mo.. É simples. Baixe o programa e 
siga as instruções. Quem já declarou 
em anos anteriores é basicamente 
copiar os dados e atualizar as infor-

mações de renda, bens e rendimen-
tos bancários, despesas com saúde e 
educação (declaração completa). Ou 
opte pela simplificada, quase sem-
pre mais vantajosa para quem tem 
pouca coisa a deduzir (escola, médi-
co, dependentes, plano de saúde...)

 O programa está no site 
www.receita.fazenda.gov.br

É hora de declarar o 
Imposto de Renda 2015

Paulo César Grange


