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Editorial

Chegamos aos 20 anos renovados

O

SINSEXPRO chegou aos 20 anos, um marco que merece ser comemorado com muito orgulho. Em duas décadas de lutas, avançamos
muito na melhoria das condições de trabalho de uma categoria que, até então, ficava à mercê de dirigentes que ditavam as regras.
Enfrentamos muitos obstáculos, ganhamos e perdemos algumas batalhas. Mas nunca deixamos de acreditar em nosso poder de mobilização por condições mais dignas de trabalho. Neste ano, quando comemoramos 20 anos de atividades, queremos muito mais. Renovado, este
Sindicato atuará com mais força ainda em questões que, sabemos, tira o sono de muitos. Acordos Coletivos, TACs, PCCSs, concursos, demissões
entre outros assuntos estão na pauta de prioridades desta nova gestão. Todos os caminhos serão percorridos em busca de soluções que tragam mais
tranqüilidade e a certeza de que vale a pena lutar sempre. Esta edição comemorativa do jornal “O Companheiro” marca o início de uma nova
etapa na trajetória do SINSEXPRO. E você, funcionário de Conselho ou Ordem, pode ajudar a escrever os novos capítulos da nossa história.
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Dois lamentáveis episódios de nossa trajetória
Terminado o processo eleitoral do SINSEXPRO com vitória da Chapa 1 - “União
é Sempre Vitória”, vale fazer uma reflexão sobre o que significou esta disputa. O que
deveria ser uma etapa de avanço, com a atuação democrática e crítica de duas linhas
distintas de pensamento, resultou no pior destino que pode ter a disputa da classe
trabalhadora - o recurso da Chapa 2 à intervenção da Justiça do Trabalho na busca
por um resultado não obtido nas urnas. Também foi esse o rumo que o Sinsafispro,
sindicato da nossa categoria no Estado do Rio de Janeiro e seus sindicatos aliados (de
Minas Gerais e Paraná), impôs à FENASERA, Federação Nacional que nos representa.
Fora da disputa para nova diretoria em novembro de 2007, estes sindicatos levaram a
questão para o campo jurídico. Desde então, a FENASERA amarga um “engessamento”
que impede o uso do dinheiro da categoria (retido em banco por determinação judicial) em seu próprio benefício, impede negociações em estados que não têm sindicato
estadual instituído e paralisa as ações que a Federação tinha em curso para garantir
negociações coletivas, definir a identidade jurídica da categoria, garantir salário mínimo
nacional e muitas outras lutas. Em agosto de 2008, a tentativa de realizar congresso
que colocasse fim a essa lamentável situação foi novamente frustrada pela violência das
delegações dos estados do RJ e MG que, com número menor de delegados, instituiu
uma baderna no encontro impedindo qualquer votação.
Não por acaso, os mais expressivos militantes dessa linha de pensamento do Sinsafispro/RJ atuaram como fiscais da Chapa 2 nas eleições do SINSEXPRO, buscando
trazer para São Paulo a mesma atitude de ganhar no grito o que não se consegue no
voto. Ataques feitos durante a campanha contra a ligação da Chapa 1 com a CUT,
desqualificando esta Central Sindical, são o mesmo método utilizado na oposição
que faz à FENASERA o Sinsafispro/RJ, que é alinhado com uma corrente política
anti-CUT. Sem sucesso numa campanha permeada por inverdades, fatos narrados
pela metade e leviandades, que só empobreceram o debate, alguns dos derrotados
buscam agora enfraquecer a representação do sindicato, promovendo a desfiliação
na categoria. O SINSEXPRO, entretanto, mantém a luta em sentido contrário, de
filiar o maior número de trabalhadores possível e legitimar a luta por organização,
identidade e melhoria das condições de vida e trabalho do nosso segmento da classe
trabalhadora. União é Vitória!

O cenário atual
SINSEXPRO - Processo movido por representante da Chapa 2 contra a
Comissão Eleitoral que conduziu as eleições no SINSEXPRO pede a contagem
dos votos da urna impugnada do Conselho Regional de Contabilidade - CRC.
Uma audiência está agendada para o dia 27 de janeiro/09.
FENASERA - A Federação aguarda definição de processo em andamento
na Justiça do Trabalho do Espírito Santo, onde ocorreram os confrontos
iniciados pelo Sinsafispro/RJ nas duas últimas tentativas de realização do
congresso nacional. Por conta disso, as atividades da diretoria estão completamente paralisadas.

E

m comemoração aos 20 anos de atividades e à posse da nova diretoria, o
SINSEXPRO realiza uma grande festa
de confraternização para a categoria. O evento
acontece no dia 24 de janeiro, na quadra do
Sindicato dos Bancários (Rua Tabatinguera, 192
- Centro - SP) que, mais uma vez, cedeu o espaço
para este encontro. Churrasco e música vão animar
a festa durante todo o dia. Filiados ao Sindicato,
seus familiares e amigos e não filiados estão
convidados. Esta será mais uma oportunidade
para que todos os funcionários dos Conselhos/
Ordens possam se reencontrar, conversar sobre
o universo de suas autarquias, enfim, estreitar
as relações e somar forças para mais um ano de
lutas. Desde a sua fundação, em 12/01/1999, o Sindicato sempre buscou a união
da categoria como um dos meios mais eficazes para se obter novas conquistas
e assegurar o que lhe é de direito. Por isso, as festas promovidas pelo SINSEXPRO vão muito além da simples confraternização. Então, esperamos por você.
Informações sobre convites e horário da festa podem ser obtidas diretamente no
SINSEXPRO ou no site www.sinsexpro.org.br.

Toma posse a nova
diretoria do SINSEXPRO

T

omou posse no dia 5 de janeiro, na sede do Sindicato, a nova diretoria
do SINSEXPRO, eleita para o triênio 2009/2011. As eleições ocorreram
no último mês de novembro com vitória para a Chapa 1. Os membros
da nova gestão já assumiram as respectivas secretarias e definiram as estratégias
de trabalho para este ano. Entre as prioridades de ação estão a implantação de
Planos de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS em todas as autarquias e definição
de PCCS único na categoria; o
resgate da garantia jurídica para
firmar Acordo Coletivo de Trabalho e a manutenção da histórica
conquista de contratações por
concurso público e demissões
com processo administrativo.
Confira no Expediente da página
2 os membros da nova diretoria e
as secretarias onde atuarão.

➜

Wagner Marins (à esq.) coordenou o processo eleitoral no qual
os membros da Comissão...

➜

...deram posse aos
representantes de nove
autarquias da categoria
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Festa comemora 20 anos de
luta e posse da nova diretoria

CUT e SINSEXPRO
desfilam pela
Tom Maior no
Carnaval 2009

P

elo terceiro ano consecutivo, a CUT – Central
Única dos Trabalhadores e o SINSEXPRO se
unem à escola de samba Tom Maior para
apresentar, no Carnaval Paulista, um tema que tem
relação com a luta e a organização da classe trabalhadora e segmentos minoritários e desfavorecidos
da sociedade. Com o enredo “Uma nova Angola se
abre para o mundo! Em nome da paz, Martinho da
Vila canta a Liberdade!”, a escola da Barra Funda
levará para o sambódromo a história de um país que,
após ser dilacerado por cinco séculos de dominação
colonialista, de opressão e estagnação da identidade
de seu povo, buscou a libertação política. Depois de
trinta anos de guerra civil, Angola enfim alcançou a
paz. A semelhança e a relação amistosa entre Brasil
e Angola também serão mostradas no desfile. Os
interessados em participar do desfile podem adquirir
a fantasia por meio do SINSEXPRO. A Tom Maior
desfila pelo Grupo Especial, na sexta-feira, 20/02.
Será a quarta escola a entrar no Sambódromo do
Anhembi. Confira o samba-enredo:

É nova Angola com mais amor
Seus ideais, de independência e libertação
Chega de guerra e opressão
Buscando o caminho da paz
Um povo que tanto sofreu... renasceu
E brilha o sol da nova era
Reconstruindo a sua história
Rainha Nzinga guerreira
Com seu exemplo, rompeu fronteiras
Entre correntes e lamentos
A Negritude atravessou o mar
Fazendo desse chão seu gueto
O Brasil é negro, e hoje vem sambar
‘BIS’
Oi deixa a gira girar... Vamos girar
A proteção “Zambi” nos dá
Vem na ginga d’Angola
E deixa o corpo balançar
Mais tarde o filho volta,
ao lugar que o concebeu
Levando a sabedoria que aprendeu
Axé para quem estendeu a mão
Firmando aliança com nosso irmão
Reconhecendo essa nação
Angola tão cheia de luz
Conquistada por um sonhador
Terra de seus ancestrais
Exalta seu embaixador
É Martinho, é José, Partideiro, Escritor
É da Vila Isabel, que fez Kizomba lá no bairro de Noel
‘REFRÃO’
Bate tambor batuqueiro
O Canto do negro ecoou
É tempo de liberdade, e felicidade
Em TOM MAIOR é negra a cor!
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Aprovados o balanço e o
orçamento do Sindicato

E

m Assembléia realizada no dia 18 de dezembro, na sede do SINSEXPRO, foram
aprovados o balanço financeiro de 2007e a
previsão orçamentária do Sindicato para 2009. Confira
os números nos quadros abaixo:

Votação que garantiu
aprovação das contas



O Companheiro 93

Denúncias de assédio moral
e favoritismo no COREN
Novo cenário
na Ordem dos
Músicos

C

om a posse da nova diretoria na Ordem
dos Músicos - OM em novembro do
ano passado, o SINSEXPRO começa
a vislumbrar um novo cenário, pois nos anos de
administração do presidente anterior, o Sindicato
nunca firmou um acordo coletivo e as relações
foram estritamente cartorárias, a ponto de funcionários terem receio de se filiarem e sofrerem
desconto da mensalidade social. Agora foi a
própria representante da OM que fez contato
com o SINSEXPRO agendando reunião no dia
13 de janeiro. Esta nova gestão comandará a
autarquia até 21 de novembro de 2009. Vamos
acompanhar.

N

a virada do ano o SINSEXPRO recebeu contundentes denúncias
de prática de assédio moral no Conselho Regional de Enfermagem
- COREN e de favoritismo em contratações. Há mais de um ano o
Conselho sofreu drástica alteração no seu quadro de pessoal com a demissão
de todos os funcionários contratados sem concurso público desde 1988 e
admissão de outros trabalhadores, desta vez por concurso. O COREN também
mudou de sede. Por isso tudo, o Sindicato vem insistindo em obter licença
para apresentar seu trabalho a esses novos companheiros de categoria, mas
a reunião solicitada várias vezes nunca foi atendida. Agora, a necessidade de
aproximação se impõe e o SINSEXPRO voltou a solicitar encontro, tanto com a
diretoria quanto com os funcionários. Se não atendido, não será mais possível
esperar, o que obrigará o Sindicato a recorrer a outros fóruns.

No CREA, expectativa
quanto à suspensão do TAC

N

este início de ano o passar do tempo não tem sido amigo dos
quase 150 funcionários do Conselho Regional de Engª, Arqª e
Agrª - CREA ameaçados de demissão pelo Termo de Ajustamento
de Conduta -TAC firmado entre Conselho e Ministério Público - MP. O TAC
que determinou a demissão de todos os contratados sem concurso público
desde 1988 já causou 70 demissões com cancelamento de contrato, isto é,
sem pagamento de verbas rescisórias,em julho de 2006. O prazo limite para
demissão dos demais funcionários alcançados pelo TAC é o próximo dia 9 de
fevereiro. O SINSEXPRO entende que o TAC está cancelado porque o Tribunal
Regional Federal de SP, onde tramita ação proposta pelo Sindicato que a
procuradora do MP alega ser o embasamento do TAC, proferiu sentença que
desobrigaria o CREA de realização de concurso para contratações e instauração de processo administrativo para demissões. Sem clareza do alcance
dessa sentença, inclusive para os funcionários já admitidos por concurso
público, o SINSEXPRO ingressou com Embargo Declaratório, para que o juiz
se pronuncie, sobretudo quanto à contradição desta sentença e do que já foi
assegurado pelo STF (concurso e processo administrativo). Até o momento, o
pedido de Embargo não foi respondido. Unidos pela gravidade e emergência
do assunto, SINSEXPRO e CREA ingressaram com petições distintas no MP,
solicitando a mesma coisa – que o TAC seja suspenso até decisão do processo
do TRF ou que seja adotado o ano de 2001 como referência, como aconteceu
com todas as demais autarquias da categoria. Até o fechamento deste jornal
essas petições também não tinham resposta do MP.

Negociação
lenta na OAB

A

s mesas de negociação permanente
na Ordem dos Advogados do Brasil
– OAB acenaram com avanços que,
depois, caminharam a passo de tartaruga. Após
quase dois meses de espera, o Sindicato obteve
apenas o salário inicial de ingresso na OAB, em
lugar da tabela de salários que esperava levar
ao DIEESE para análise da perda salarial. O
SINSEXPRO solicitou reunião diretamente com o
secretário geral para conversar sobre o assunto
e, enquanto isso, vai traçando as diretrizes para
eleger representantes no local de trabalho, na
sede e em outras unidades da Capital, além do
interior do estado.

CREF também é
alvo de denúncias

O

Sindicato também tem recebido denúncias de assédio moral no Conselho
Regional de Educação Física – CREF.
O assunto vem sendo investigado junto à diretoria
e medidas serão tomadas para combater esta
lamentável prática.

CRC emperra a Mesa Permanente de Negociação

A

Mesa Permanente de Negociação garantida no Acordo Coletivo do Conselho Regional de Contabilidade - CRC, que seria
um importante e valoroso avanço, acabou se revelando “um engodo” porque depende da anuência do Conselho, que nunca
considera os fatos apresentados suficientemente relevantes. Assim, permanecem sem conclusão os questionamentos sobre
transferência de pessoal das unidades fechadas no interior do Estado para a Capital e avaliação de mérito. O SINSEXPRO está solicitando
intervenção da Secretaria de Relações do Trabalho e Emprego - SRTE para viabilizar a reunião que não foi atendida no Conselho.
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Convênios

Conheça os convênios oferecidos
aos filiados do SINSEXPRO

O

Sindicato já oferece diversos benefícios para os seus filiados, desde descontos em serviços de saúde, educação e lazer até
tratamento dentário gratuito. Mas o objetivo dos novos membros da Secretaria Social do SINSEXPRO é ampliar ainda mais estes
convênios. Os funcionários dos Conselhos/Ordens da Capital e do Interior podem contribuir indicando novos serviços. Basta
enviar um e-mail para social@sinsexpro.org.br com o nome do estabelecimento ou profissional e, se possível, o telefone, que os diretores
do Sindicato entrarão em contato para fechar a parceria.
Colônias de férias - O SINSEXPRO mantém convênio com algumas colônias de férias ligadas a outros sindicatos. Por isso, em determinados períodos do ano, especialmente no verão, há dificuldade em se conseguir vagas já que a prioridade é dos trabalhadores ligados
aos respectivos sindicatos. Portanto, é sempre bom fazer reservas com bastante antecedência da data em que se pretende viajar, assim
as férias ficam garantidas. Confira a seguir todos os convênios oferecidos pelo SINSEXPRO e aproveite.

Educação
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA LAPA
10º desconto. http://colegionsl.com.br
COLÉGIO LUTERANO DE SÃO PAULO
10º desconto. www.luterano.com.br
CIG - COLÉGIO INTEGRADO DE GUARULHOS
20% desconto na mensalidade.
COLÉGIO MÁRIO DE ANDRADE
Rua Clélia, 965 - Lapa - Tel. (11) 38732899. SEGUNDO SEMESTRE - INSCRIÇÕES ABERTAS. Valores dos cursos
superiores para 2º semestre de 2007.
FACULDADE MÁRIO DE ANDRADE
Rua Clélia, 965 - Lapa - Tel. (11) 38732899. SEGUNDO SEMESTRE - INSCRIÇÕES ABERTAS. Valores dos cursos
superiores para 2º semestre de 2007.
SOGE - Sociedade Guarulhense
de Educação
20% de desconto na mensalidade e
carência de 3 meses para filiados ao
Sinsexpro.
FACULDADE SUMARÉ
Descontos de 37% a 56% para os sindicalizados. www.sumare.edu.br
FIAP
Curso Preparatório Para o Exame de Certificação PMP - PMI - PMBOK - 3ª edição.
Mais informações: Tel. (11) 3385-8000
- Ramal 8006, com Isabel, ou misabel@
fiap.com.br. www.fiap.com.br

FAC. ITALO BRASILEIRA
Desconto na mensalidade varia de 20% a
15%. www.uniitalo.net
FACULDADE RADIAL
Desconto de 30% na matricula. Vestibular gratuito. Desconto de até 35% nas
mensalidades.Possui novas unidades e
novos cursos. Se você é sindicalizado
ligue para (11) 5541-5558 e saiba como
usufruir deste benefício. Observação:
Todos os descontos são concedidos além
do desconto para pagamento efetuado
até o 5º dia útil de cada mês. Porém
para nosso sindicalizado e dependentes
se beneficiarem dos descontos supra,
também deverão efetuar o pagamento
em dia e assinar: declaração/termo de
compromisso e protocolo do aluno. Para
preenchimento, solicitar formulário no
SINSEXPRO. Se você é sindicalizado ligue
para (11) 5541-5558 e saiba como usufruir
deste benefício. www.radial.br
Faculdades Campos Elíseos
(antiga FAESP)
10 e 20% de desconto nas mensalidade.
www.fce.edu.br
FUNDAÇÃO LUSÍADA
5% de desconto. www.lusiada.br
UNG - Universidade de Guarulhos
A UNG dá 20% de desconto para alunos
de qualquer curso de gradução, no primeiro semestre letivo. www.ung.br
UMC
20% de desconto na mensalidade. www.
umc.br

FAC. DE RECURSOS HUMANOSHOYLER
10% de desconto na mensalidade.

UNINOVE
www.uninove.br

IPEP
15% para pós-graduação e MBA 30%
desconto para mensalidade e matrícula.

UNICASTELO
desconto de 10% para o sindicalizados.
www.unicastelo.br
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UNISA
www.unisa.br
UNIBAN
Concede desconto de 5% para
sindicalizado(a) e dependente. www.
uniban.br
UNICID - Universidade Cidade de
São Paulo
Descontos para associados de 7 a 10%
e para dependentes de 5 a 10%. www.
unicid.br
UNICSUL
A UNICSUL oferece os cursos gratuitos de
Música e História (desde 2002), Geografia
(desde 2003), Economia (desde 2004),
Serviço Social (desde 2007) e Ciências
Sociais (a partir de 2008). Trata-se de uma
forma de promover a formação de profissionais em diversas áreas do conhecimento. Para os demais cursos a UNICSUL
oferece o Programa de Bolsas por Mérito
Acadêmico, que possibilita bonificações
de até 100% nas mensalidades conforme
pontuação no Vestibular. Cursos gratuitos
- Informações 0800 770 6789.
CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS
Matriculas abertas. www.ccbeu.com.br
SINDESCOLA
Sindicalizados e seus dependentes diretos
são beneficiados com e seus dependentes direto, são beneficiado com BOLSA
de 50% nos cursos em grupo e 20%
nos cursos VIP´s (individuais). Os cursos
oferecidos são: informática, montagem
e manutenção de micros, web design,
inglês, espanhol, cursinho preparatório p/
escolas técnicas, téc. de vendas, assist.
administrativo, qualidade no atendimento,
desenho mangá, teatro, dança de salão,
dança do ventre e ballet p/ crianças. www.
sindescola.com.br

Esporte
ACM - Associação Cristã de Moços de São Paulo
O SINSEXPRO firmou parceria com a Associação Cristã de Moços de São Paulo
- ACM, cujo objetivo consiste na cessão
do programa de atividades, constituído de
atividades físicas, aquáticas, desportivas,
recreativas e sociais com desconto de
25% exclusivamente na taxa de inscrição
trimestral, semestral e 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 nosso sindicalizado efetivar
sua inscrição no Quadro Associativo da
ACM em suas 12 (doze) unidades: Centro - Rua Nestor Pestana, 147 - Tel. (11)
3138-3000; Lapa - Rua Brig. Galvão, 1100
- Tel. (11) 3839- 5800; Pinheiros - Pça.
dos Omaguás, 88 - Tel. (11) 3817-8377;
Santo Amaro - Rua Florenville, 280 - Tel.
(11) 5696-9600; Guarulhos - Rua Assis
Chateaubiand, 213 - Tel. (11) 6472-5600;
Norte - Rua José Amato, 39 - Tel. (11)
3959-5050; Osasco - Av. das Flores, 453
- Tel. (11) 3685-8900; Itaquera - Rua Léo
de Afonseca, 47 - Tel. (11) 6744-2000;
Alphaville - Alameda Araguaia, 63 - Tel.
(11) 4166-1600; 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.

Lazer
Thermas do Vale
Localizada em São José dos Campos, a
Thermas do Vale é considerada um dos
maiores Parques Aquáticos de São Paulo.

Hotel Saveiros
Descontos de 15% sobre a diária para
sindicalizados e seus dependentes legais
mediante carteirinha ou autorização do
SINSEXPRO. O valor da diária já está
incluso e o café da manhã. Pagamento:
30% do valor pago na reserva. O restante do pagamento será feito na saída do
hotel. Aceita cartão VISA e CREDICARD.
Sindicalizado do Sinsexpro tem 15% de
desconto. Rua Lucan Strass, 65 - Bairro
do Lázaro - Ubatuba - Tel. (12) 38420888/0171. www.hotelsaveiros.com.br
Zooparque itatiba
Diferentemente dos zoológicos tradicionais, os animais no zooparque ficam
soltos em recintos que reproduzem seu
habitat natural, possibilitando desta maneira que o visitante conheça também os
mais variados ecossistemas como, por
exemplo, a Savana Africana onde os rinocerontes brancos africanos, espécie rara
e em extinção, ficam soltos e misturados
com zebras e aves típicas da África. O

Zooparque Itatiba tem 500 mil m² de área
verde e mais de 1.400 animais que podem
ser observados durante o passeio por uma
trilha de 3 quilômetros. O visitante pode
desfrutar ainda de um belo almoço servido
no Restaurante do Parque, especialista
em comidas alemãs e suíças, de uma
lanchonete e da Boutique do Parque, loja
de souveniers com lembranças típicas
da região. Rodovia Dom Pedro I, km 95,5
- CEP 13250-970 - Itatiba - SP. Tel. (11)
4495-8311 ou 4495-8299. zooparque@zooparque.com.br. www.zooparque.com.br
PARQUE DA MÔNICA
Shopping Eldorado - Av. Rebouças, 3970
- Tel. (11) 3093 7765. O Sindicato oferece

O parque oferece 14 piscinas com ondas,
infantil, aquecidas cobertas, adulto, com
cascata, rio lento, toboágua, biribol, muita
área verde, zoológico, restaurante, campo
de futebol, quadras de tênis, vôlei de praia
e poliesportivas, academia, quiosques
com churrasqueiras e lanchonetes. O
passaporte individual para os sindicalizados do SINSEXPRO deverá ser reservado
com 10 dias de antecedência no próprio
Sindicato (11) 3228-1867. Consulte o site
www.thermasdovale.com.br

Hopi Hari
O parque conta com acesso para portadores de necessidades especiais, completa
praça de alimentação, local para troca de
fraldas e amamentação de bebês, locação
de carrinhos e cadeiras de rodas e guardavolumes. O Sindicato oferece Passaportes
com desconto e pagamento com cheque
pré-datado para o último dia útil do mês.

Hopi Hari tem mais de 40 atrações e cinco regiões temáticas - Kaminda Mundi,
Wild West, Aribabiba, Infantasia e Mistieri
- espalhadas me mais de 760 mil metros
quadrados de pura diversão. Há opções
de lazer para todas as idades. Hopi Hari
fica na Rodovia dos Bandeirantes, km
72,5 - Vinhedo - SP. São 30 minutos de
São Paulo e 15 minutos de Jundiaí e
Campinas. Para facilitar o acesso dos
visitantes, há serviço de transporte que
parte de São Paulo, Campinas, Jundiaí,
Baixada Santista, Grande ABC, Curitiba e
Florianópolis. www.hopihari.com.br
O Mundo DA XUXA
Shopping SP Market - Marginal Pinheiros a
3 minutos da Ponte Transamérica. O Sindi-

cato oferece Passaportes com desconto e
pagamento com cheque pré-datado para 30
e 60 dias. www.omundodaxuxa.com.br
PLAYCENTER
O Sindicato oferece Passaportes com
desconto e pagamento com cheque prédatado para o último dia útil do mês. www.
playcenter.com.br

Passaportes com desconto e pagamento
com cheque pré-datado para 30 dias.
www.parquemonica.com.br

WET’N WILD
O Sindicato oferece Passaportes com
desconto e pagamento com cheque prédatado para o último dia útil do mês. Rodovia dos Bandeirantes, km 72 - Vinhedo
- SP. www.wetnwild.com.br
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Convênios
CINEMARK
Nossos sindicalizados podem adquirir
ingressos: SAVER PADRÃO, por apenas
R$ 9,00 a unidade; COMBO por R$ 16,50
(pipoca + refrigerante). Os ingressos estão
à disposição no Sinsexpro e são válidos
para qualquer dia da semana, filmes e
horários, bastando trocá-lo na bilheteria.
O pagamento pode ser feito com cheque
pré-datado para o final de cada mês.
www.cinemark.com.br
FETICOM - COLÔNIA DE FÉRIAS EM
MONGAGUÁ
Avenida do Mar, 814 (em frente ao mar). Reservas com o SINSEXPRO, com 30 dias de
antecedência. www.coloniafeticomsp.com.br
COLÔNIA DE FÉRIAS EM PORTO
NOVO - CARAGUATATUBA
O preço da diária é de R$ 15,00 para sindicalizados e dependentes. Informação
e reservas no sinsexpro através do
telefone (11) 3228-5171 ou e-mail geral@
sinsexpro.org.br
PARGOS CLUB DO BRASIL, HOTÉIS,
CAMPINGS E COLÔNIAS DE FÉRIAS
Belém, Fortaleza, Natal, Salvador, Guarapa-

logia, Acupuntura, Terapia Ocupacional
e Nutrição. Av. Bernardino de Campos,
327 - Cj. 13 e 33 - Tel. (11) 3289-8839 ou
3289-5220. Filiais: Santana, Guarulhos,
Osasco, Santo André e Santo Amaro.
www.clinicaceaap.com.br
Altina Cristina Genaro - CRP
- 06/40191-2
Atendimento a crianças, adolescentes e
adultos. Orientação profissional. Av. do
Café, 130 - Cj. 16 - Vila Guarani - São Paulo
- CEP 04311-000 - Tel. (11) 5012-2092
Ápsi - Atendimento Psicológico
Vantagens extensivas aos familiares.
Psicóloga clínica. Atendimento a adultos,
adolescentes, crianças (Ludoterapia) e
terceira idade. Orientação de pais. Orientação vocacional. Psicoterapia Breve. Arte
terapia (recursos artísticos). Rua Francisco
Cruz, 194 - Vila Mariana - São Paulo - Tel.
(11) 5539-5604 / 5539-6605. Rua Conde
de Porto Alegre, 1731 - Campo Belo - Sâo
Paulo - Tel. (11) 5549-5863 / 3473-6511.
Maria Aparecida Magro Ventura - CRP - 13332
Psicoterapia. Adolescentes, adultos,
casais. Psicodiagnóstico. Psicologia
Escolar. Rua Arthur de Azevedo, 2103
- Cj. 84 - Pinheiros - São Paulo - Tel. (11)
3819-4076 / 3812-8151. mamventura@
yahoo.com.br

Saúde

ri, Rio das Ostras, Cabo Frio, Nova Friburgo,
Ubatuba, Atibaia, Caldas Novas. Tel. (11)
3105 9567. www.pargosclubdobrasil.com

Psicologia
Netpsi - Núcleo de Estudos e
Temas em Psicologia
Atendimento psicológico para crianças,
jovens, adultos e terceira idade. Todos
associados e dependentes terão direito
de até 20% na consulta. Rua Veríssimo
Glória, 165 - Sumaré - São Paulo - Tel.
(11) 3675-8900 ou 3868-4102. www.
netpsi.com.br
Dra. Luciene Maria Tavares CRP/06/66241
Trabalho com adulto, adolescente e
criança. Descontos especial para Sindicalizados e dependentes. Rua Ambrosina
de Macedo, 123 - Metrô Ana Rosa. Av. do
Café, 130 - Cj. 72 - Metrô Conceição
Clínica Ceaap
Psicologia, Psicopedagogia, Fonoaudio
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Clínica Ceaap
Psicologia, Psicopedagogia, Fonoaudiologia, Acupuntura, Terapia Ocupacional
e Nutrição. Av. Bernardino de Campos,
327 - Cj. 13 e 33 - Tel. (11) 3289-8839 ou
3289-5220. Filiais: Santana, Guarulhos,
Osasco, Santo André e Santo Amaro.
www.clinicaceaap.com.br
DENTE E HARMONIA - CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Rua Barão de Atibaia, 241 - Guanabara
- Campinas - SP - Tel. (19) 2121-1001.
Ortodontia, Dentística, Periodontia,
Exodontia,Endodentia, Prótese e Implante. Descontos de 25 a 50% para sindicalizados e dependentes.
ODONTOLOGIA - Dr. Alex Luiz
Gonçalves
Av. Dom Pedro II, 45 - Centro - Presidente Venceslau - SP - Tel. (18) 3271-8880.
20% de desconto para sindicalizados e
dependentes.
Dr. Luiz Antonio Ricciopo –
CROSP 38.762
Rua Dr. José de Queiroz Aranha, 254 - Vila
Mariana - Metrô Ana Rosa. Tel. (11) 55748404. Só será cobrado do paciente os
casos de prótese. Quando o Sindicalizado

não utilizar o convênio, poderá indicar um
dependente para que faça o tratamento
dentário gratuito. Quando este terminar
o tratamento poderá ser indicado outro
em seu lugar.
Action Laser - Clínicas de Terapia
Organização com mais de 15 Anos de atuação no controle do tabagismo. Desenvolvido no Canadá, o método se fundamenta
na Acupuntura, aliada a alta tecnologia do
raio laser. Rua Sergipe, 401- Conj. 1.211São Paulo - SP - Tel. (11) 3255-9585. www.
actionlaser.com.br
Unimed Paulistana
Específico para profissionais de classe.
Preços até 30% abaixo do mercado. Carências reduzidas. Atendimento em todo
território nacional. Tel. (11) 3292-7851 c/
Iracy, iracy@casadocorretor.net ou 32928437 c/ wellington
Global Care - Odontologia
Ofecere todo tipo de tratamento odontológico com profissionais experientes. São
três clínicas próprias: Centro, Itaquera e
Santo Amaro. Pagamento facilitado com
desconto para sindicalizados. Avaliação
- Tel. (11) 3255-4372 / 3258-9004.

SErviços
Farmácia Solidária
Para o sindicalizado, além de pagar bem
mais barato que nas farmácias convencionais, comprar é muito fácil: Sua prescrição
médica (receita) pode ser encaminhada à
Farmácia por fax (11) 3209-0662 ou pessoalmente no SINDQUIMICOS/SP localizado
na Rua Tamandaré, 348 - Liberdade. O pagamento será efetuado na própria farmácia. Horário de atendimento - Segunda à
sexta das 9h30 às 16h30 - Sede central do
Sindicato - R. Tamandaré, 348 - Liberdade
- Tel. (11) 3209-3811 - ramal 211.
BB Mega Diversão
Diversão certa para todas as idades. Tel.
(11) 6618-3836 / 8541-1773.
Óticas Visão Lux
Desconto para associados. Aviamento
de receitas médicas. Lentes de contato.
Aparelhos auditivos. Artigos ortopédicos
em geral. Filmes e revelações. Rua São
Bento, 63 - Térreo - Centro - São Paulo.
contato@oticasvisaolux.com.br. www.
oticasvisaolux.com.br
Aitak - Corretora de Seguros
Seguro de automóveis para funcionários.
Descontos especiais para sindicalizados.
Av. Prestes Maia, 241 - 14ª and. - Cjs.
1415/1417 - Centro - São Paulo - Tel. (11)
3329-6740 / 3316-1307. aitak@aitak.com.
br. www.aitak.com.br

