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Seminário do SINSEXPRO vai discutir
regime de trabalho da categoria
O SINSEXPRO vai realizar um seminário, no
dia 20 de setembro, para esclarecer todas as
dúvidas e debater o regime de contratação de
nossa categoria. A decisão de promover um
evento como este, em que os gestores das autarquias, suas assessorias jurídicas e, principalmente, todos os trabalhadores da nossa base
estão convidados a participar, se deve às recentes notícias sobre a eventual aprovação da
Proposta de Emenda Constitucional - PEC nº
54, que pretende efetivar cerca de 300 mil servidores contratados sem concurso público, apelidada pela imprensa de “Trem da Alegria”, e
às indefinições jurídicas e das próprias autarquias que só fazem prejudicar os trabalhadores dos Conselhos Ordens. Por isso, a participação de todos é de extrema importância.
Continua na página 3...

Dima V

Convênio com farmácia beneficia
filiados da Capital e do Interior
Em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Químicos
de São Paulo, o SINSEXPRO passou a oferecer aos seus sindicalizados a Farmácia Solidária. O trabalhador e seus familiares podem adquirir remédio quase a preço de custo. Para o
filiado ao Sindicato, além de pagar bem mais barato do que
nas farmácias convencionais, comprar é muito fácil. A prescrição médica (receita) pode ser encaminhada à Farmácia por
fax (11) 3209-0662 ou pessoalmente no SINDQUÍMICOS/SP,
(endereço abaixo). O filiado pode retirar o pedido pessoalmente ou pedir a parentes ou amigos. O pagamento, para os
que trabalham na Capital, é efetuado na própria farmácia.
Os demais devem fazer contato com o SINSEXPRO e combinar a forma de pagamento. O horário de atendimento da
Farmácia Solidária é de segunda a sexta-feira, das 9h30 às
16h30. O endereço é Rua Tamandaré, 348 - Liberdade. Tel.
(11) 3209-3811 - ramal 211.
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OAB vai à Dissídio Coletivo, pela primeira vez
Pela primeira vez na história da entidade, o SINSEXPRO
ingressou com Dissídio Coletivo contra a Ordem dos Advogados do Brasil, pois a OAB não foi capaz de fazer uma proposta sequer aceitável pelos seus funcionários.

E tem mais
No mesmo time das autarquias que
foram para Dissídio Coletivo pela falta de negociação de seus dirigentes,
estão: CRA - Conselho Regional de Administração; CRECI - Conselho Regional de Corretores de Imóveis; CORCESP - Conselho Regional de Representantes Comerciais; e OM - Ordem
dos Músicos. Estes, aliás, são veteranos freqüentadores da Justiça do Trabalho para resolver assuntos de seus
funcionários.

No fechamento desta edição estava agendada audiência
de conciliação do processo de Dissídio. O SINSEXPRO mantinha a expectativa de avanço na proposta, que permitisse a
assinatura do Acordo Coletivo.

Outras cinco no
mesmo caminho

Em andamento
Ainda em negociação ou em fase de
assinatura do Acordo Coletivo estão:
CRMV - Conselho Regional de Medicina Veterinária; CRN - Conselho Regional de Nutricionistas e CRF - Conselho
Regional de Farmácia.

Além das autarquias que revelam falta de preparo para a negociação e privilegiam a intervenção jurídica, outras quatro também estão no mesmo caminho:
CREA - Conselho Regional de Engª, Arqª
e Agrª; CREMESP - Conselho Regional de
Medicina; CRBiol - Conselho Regional de
Biologia; CRBiom - Conselho Regional de
Biomedicina; CROSP - Conselho Regional
de Odontologia e CAASP - Caixa de Assistência aos Advogados.

SECRETARIA DE FORMAÇÃO

A CUT - Central Única dos Trabalhadores
reuniu mais de 20 mil pessoas em Brasília no
Dia Nacional de Luta, em 15 de agosto, para
pressionar o governo federal a atentar às
pautas dos trabalhadores. A manifestação
também foi contra a Emenda 3, que assalta
direitos como o 13º, as férias e a aposentadoria. Lideranças cutistas participaram de diversas audiências com ministros. Foram várias as formas de expressar a defesa da pauta
de reivindicações. No ato político em frente
ao Congresso, os manifestantes realizaram o
prometido “abraço” ao Congresso Nacional,
logo rebatizado pelos presentes como “aperto”. Após a revoada de bexigas vermelhas,
teve início a sucessão de falas políticas de dirigentes de todos os ramos. Grande parte das
falas foi dedicada à luta dos servidores federais, parte essencial da pauta do Dia Nacional de Luta da CUT.
O presidente da Central Arthur Henrique fechou o ato informando os resultados
de uma audiência com o ministro Paulo Bernardo. O presidente relatou que o Ministério havia se comprometido com o atendimento de três reivindicações da Central.
Durante a audiência, ficou acertado que a proposta de criação de fundações estatais
será revista, a partir de debates setoriais, conforme acertado no dia anterior com o
ministro José Gomes Temporão, da Saúde. Bernardo garantiu também que o governo vai estabelecer o processo de eleição direta de trabalhadores para o conselho de
administração das empresas estatais. “Aqui estão os incansáveis, os trabalhadores e
suas entidades de luta. Temos imensos desafios pela frente. Os passos que demos nos
últimos dias, em nosso processo de mobilização e negociação, representam avanços
inegáveis. Mas há muito por fazer, por isso devemos nos manter mobilizados e não
temos tempo para sentir cansaço”, disse Arthur.
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SINSEXPRO e FENASERA enviaram
esclarecimentos à imprensa
Diante das notícias que apelidaram a PEC 54 de “Trem da
Alegria”, a FENASERA e o SINSEXPRO manifestaram suas opiniões em veículos como O Estado de São Paulo, Diário de São
Paulo, Revista Veja, Rádio CBN e Correio Brasiliense a fim de
evidenciar que as contratações irregulares nas autarquias são
resultado do descaso de dirigentes que, há anos, vinham desrespeitando a Constituição. Em texto enviado aos meios de
comunicação, nossa federação nacional e o Sindicato ressaltaram que as autarquias sempre foram alertadas, por nossa
federação nacional e pelo Sindicato, das irregularidades quanto à contratação de seus funcionários. Portanto, o “Trem da
Alegria” a que a imprensa se referiu, no caso dos Conselhos/
Ordens, pode ser uma solução definitiva para um problema
que se arrasta há anos.
Não é de hoje que nossa categoria tem sido surpreendida
com diversas decisões jurídicas, por vezes temporárias, sobre
a forma de contratação e o regime de trabalho. A mais recente foi dada no dia 2 de agosto, em liminar do Supremo
Tribunal Federal que passa a impedir contratações no serviço
público (inclusive autarquias) pelo regime da CLT. A medida
suspende a vigência do artigo 39 da Constituição Federal. A
ministra Ellen Gracie, ao proferir o resultado do julgamento,

esclareceu que a
decisão tem efeito
ex-nunc, ou seja,
passa a valer a
partir de agora.
Com isso, toda a
legislação editada
durante a vigência
do artigo 39 continua válida, explicou a ministra, ressaltando que ficam resguardas as situações
consolidadas, até o julgamento do mérito.
Um dos reflexos dessa indefenição jurídica é que, enquanto o COREN - Conselho Regional de Enfermagem começa a
praticar demissões com nulidade do contrato de trabalho,
como conseqüência de Ação Civil Pública movida pelo MP, o
CREA/SP - Conselho Regional de Engª, Arqª e Agrª, que demitiu 70 trabalhadores desse modo, recebe a primeira sentença
de julgamento que é contrária a esse entendimento. Ou seja,
questões fundamentais para a organização dos trabalhadores, levantadas há décadas pela FENASERA e SINSEXPRO, continuam sem resposta definitiva.

SECRETARIA SOCIAL

Sindicato leva grupo de teatro à SIPAT do CRC
O SINSEXPRO colaborou com a Semana Interna de Prevenção de Acidentes SIPAT do CRC - Conselho Regional de
Contabilidade, no dia 21 de agosto, com
o tema sobre LER/DORT - Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho. O
grupo teatral do Centro de Referência e

Saúde do Trabalhador de Santo André
fez uma apresentação com dinâmicas
envolvendo os participantes. Por meio de
esquetes temáticas em saúde, principalmente voltadas à realidade do trabalhador, os atores falaram da importância da
prevenção de males como a LER/DORT
e, principalmente, do preconceito que as

pessoas sofrem ao adquirirem tais doenças. Durante a apresentação, o grupo
demonstrou claramente que muitos tratam a maioria das doenças relacionadas
ao trabalho como “frescura”, o que deve
ser combatido e denunciado já que se
trata de um grave problema enfrentado pelos trabalhadores.

Thermas do Vale é o novo convênio de lazer

Divulgação

Lazer e diversão estão na lista de benefícios que o SINSEXPRO oferece aos seus filiados. Além dos convênios com as colônias de
férias Pargos Clube do Brasil (em diversas
cidades do Brasil e Litoral Paulista), FETICOM
- Mongaguá, Colônia de Férias em Caraguatatuba, Hotel Saveiros, em Ubatuba,
dos Parques da Xuxa, Mônica, Wet´n Wild,
Hopi Hari, Playcenter e da rede Cinemark, recentemente o Sindicato firmou convênio com a THERMAS DO VALE, localizada em São José dos Campos. Considerado
um dos maiores Parques Aquáticos de São Paulo, oferece 14 piscinas com ondas,
infantil, aquecidas cobertas, adulto, com cascata, rio lento, tubo água, biribol,
muita área verde, zoológico, restaurante, campo de futebol, quadras de tênis,
vôlei de praia e poliesportivas, academia, quiosques com churrasqueiras e lanchonetes. Consulte o site www.thermasdovale.com.br. O passaporte individual para
os sindicalizados do SINSEXPRO custa R$ 24,00 e deverá ser reservado com 10 dias
de antecedência no próprio Sindicato.
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BENEFÍCIOS

Sindicalizados têm descontos em universidades
Solidário com os trabalhadores que querem ter curso superior, o SINSEXPRO firmou convênio com universidades e
faculdades que oferecem descontos especiais de 5% a 56%
nas mensalidades. O benefício é válido para os filiados do
Sindicato e extensivo aos seus dependentes. Se você é associado e estuda em uma das faculdades conveniadas (consulte
abaixo), entre em contato com o Sindicato, solicite sua carta
de apresentação e leve à instituição. Se você estuda em uma
faculdade que ainda não firmou convênio com o Sindicato,
indique-a à direção do Sindicato para que seja feita a proposta de parceria.
FAESP - 10 e 20% de desconto nas mensalidades
FIAP - 19% para pós-graduação
FACSUMARÉ - desconto de 37% a 56% em curso superior de
graduação
FACULDADE E COLÉGIO Mario de Andrade - 30% de desconto
UBC - Universidade Brás Cubas - 20% de desconto na mensalidade
UNINOVE - 40% de desconto na 6ª parcela
UMC - 20% de desconto na mensalidade
UNICID - 20% de desconto na mensalidade
UNIBAN - 5% de desconto na mensalidade
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UNISA - 10% de desconto na mensalidade
FAC. DE RECURSOS HUMANOS-HOYLER -10% de desconto
na mensalidade
IPEP - 15% para pós-graduação e MBA 30% desconto para
mensalidade e matrícula
FAC. ITALO BRASILEIRO - desconto de 20% a 15% na mensalidade
FACULDADE RADIAL - desconto de 10% na mensalidade

Tratamento
odontológico gratuito
Há 10 anos, o
SINSEXPRO oferece
convênio odontológico gratuito a seus
filiados. Os tratamentos dentários são
prestados por Dr. Luiz
Antonio Ricciopo CROSP 38.762, profissional de extrema
competência e, sobretudo, sensível as dificuldades de nossa categoria. Quando o sindicalizado não utiliza este convênio, pode indicar um dependente para que faça o tratamento dentário também gratuito. Quando este dependente terminar o tratamento, poderá ser indicado outro em
seu lugar. Não estão inclusos os casos de prótese dentária
e aparelho odontológico bem como sua manutenção. O
consultório do Dr. Luiz fica na Rua Dr. José de Queiroz Aranha , 254 ao lado da Estação Ana Rosa do Metrô e as consultas são agendadas pelo fone (11) 5574-8404.

Michel Collot

Atendimento psicológico
O Sindicato também firmou convênio com a Clínica de Psicologia - NETPSI - Núcleo de Estudos e Temas em Psicologia,
para crianças, adolescentes, adultos e terapia de casal. O endereço é Rua Veríssimo Glória, 165 - Sumaré - São Paulo, próximo ao Metrô Sumaré. Tel.: (11) 3675-8900 - www.netpsi.com.br.
Desconto de 20% para associados e dependentes.

Nicholas Sales

ACM oferece esporte
O SINSEXPRO firmou parceria com a
Associação Cristã
de Moços de São
Paulo - ACM, através de sua sede na
rua Nestor Pestana,
em São Paulo, cujo
objetivo consiste na
cessão do programa
de atividades físicas, aquáticas, desportivas, recreativas e sociais com desconto de 25% exclusivamente na taxa de inscrição trimestral, semestral ou anual; tipo: básico, especial
ou completo; individual ou familiar; condição: local ou master sobre o valor da tabela de preços vigente à época em que
o sindicalizado efetivar sua inscrição no Quadro Associativo
da ACM em suas 12 unidades: Centro - Rua Nestor Pestana,
147 - Tel. 3138-3000; Lapa - Rua Brig. Galvão,1.100 - Tel. 38395800; Pinheiros - Pça. dos Omaguás, 88 - Tel. 3817-8377;
Santo Amaro - Rua Florenville, 280 - Tel. 5696-9600; Guarulhos - Rua Assis Chateaubriand, 213 - Tel. 6472-5600; Norte Rua José Amato, 39 - Tel. 3959-5050; Osasco - Av das Flores,
453 - Tel. 3685-8900; Itaquera - Rua Léo de Afonseca, 47 Tel. 6744-2000; Alphaville - Alameda Araguaia, 63 - Tel. 41661600; São José dos
Campos - Rua José Alves dos Santos, 172 - Tel.
(12) 3935-2000; Campos
do Jordão - Rua Joaquim Correia Cintra, 320
- Tel. (12) 3662-6347; Ribeirão Preto - Rua Paschoal Bardaro, 526 - Tel.
(16) 3623-2151.
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