Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias de
Fiscalização do Exercício Profissional e Entidades
Coligadas no Estado de São Paulo

UNIÃO É
VITÓRIA!

www.sinsexpro.org.br

A IMPORTÂNCIA

DO SINDICATO
Está bem claro que o Sindicato é importante para todas as classes profissionais,
pois se trata de uma organização que defende políticas coletivas e que luta pelo progresso dos trabalhadores. Entretanto, ainda
existem pessoas que não sabem como ele
funciona, nem como exatamente pode beneficiar o trabalhador.
Contudo, vale ressaltar que, primeiramente, o sindicato é a força que o trabalhador sozinho não consegue ter, lutando para
que os direitos dos trabalhadores sejam
cumpridos.
A CUT, central sindical a
qual o Sinsexpro
é filiado, caracteriza-se como
forte e atuante
e se destaca não
apenas em movimentos sindicais,
mas reivindica melhorias para a sociedade
como um todo, buscando direitos e garantias para que seja ela sempre beneficiada.
As entidades sindicais devem, obrigatoriamente, defender e fazer valer os direitos
e interesses individuais e coletivos de sua
base, buscando estar sempre informadas
e atualizadas, mantendo a união de toda a
classe.
É natural em qualquer categoria profissional, que os empregadores meçam o
poder de negociação do sindicato de tra2

balhadores na proporção da união e da
mobilização de cada categoria profissional.
Se a presença dos empregados for
reduzida nas assembleias, os empregadores tomam conhecimento disso e
presumem que o sindicato se encontra
sem poder de reação frente a eventuais
recusas patronais na concessão de benefícios. E este fato inibe a manutenção ou
o avanço dos direitos em negociação.
O sindicato também oferece benefícios aos traba l hadores ,
reser va ndo
alguns aos que
são filiados.
Ao celebrar
convênios,
oferece serviços em saúde,
lazer, assessoria jurídica, entre outros.
Sindicalizar-se é mais do que participar da sua entidade de classe, é exercer
sua cidadania, é valorizar sua profissão
e seu trabalho, é lutar por seus direitos já
conquistados, ampliando-os. Em resumo, podemos dizer que os trabalhadores
encontram no sindicato uma tribuna de
expressão pessoal que não seria possível
de outra forma.
Filie-se e garanta seus direitos de trabalhador.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA
ESPECIALIZADA E GRATUITA
AO SINDICALIZADO
Há uma máxima na ação sindical
que diz que “a luta faz a lei, não é a lei
que faz a luta”. Isto quer dizer que o
limite do avanço nas relações do
capital e trabalho não é aquele estabelecido por lei. É preciso buscar também
a expansão de garantias legais para
os direitos que os trabalhadores vão
conquistando na sua luta consciente e
organizada.
É dentro deste princípio que o
Sinsexpro atua na Secretaria Jurídica,
buscando saídas que favoreçam o trabalhador nas diferentes instâncias da
Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. Só por este aspecto o trabalhador
já conta com atendimento particularmente qualificado no sindicato, pois
um escritório de advogados raramente
atua em ambos fóruns de justiça.
Por outro lado, nosso regime de
trabalho, já definido como estatutário
pelo STF, mas sem observância dos
gestores de Conselhos e Ordens, os
quais continuam a aplicar a CLT nos
contratos de seus funcionários, coloca
várias nuvens sombrias sobre a cabeça
dos trabalhadores da categoria:
• Somos trabalhadores estáveis?
• Qual a situação dos contratados
sem concurso público?
• Nosso período probatório é de 3
meses ou 3 anos?

• Quais são os benefícios já assegurados em lei na nossa categoria?
• E por aí vai a lista de “incertezas” decorrentes dessa indefinição.
No enfrentamento destas mazelas, os
funcionários dos Conselhos e Ordens de
Fiscalização, FILIADOS AO SINDICATO, poderão sempre contar com orientação e assessoria jurídica qualificada, seja
no dia a dia do seu trabalho, em eventuais
processos administrativos ou na homologação da demissão, quando houver.
Mas se esta demissão não observar
os preceitos legais, até mesmo depois de
demitido, o trabalhador filiado terá no
sindicato assistência jurídica gratuita, ou
seja, sem nenhum outro pagamento além
da mensalidade da filiação.
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ODONTOPREV PARA FILIADOS E SEUS
DEPENDENTES
Infelizmente hoje em dia não são
todos os brasileiros que têm a oportunidade de realizar um bom tratamento
dentário pelo fato de ser muito caro.
Mas o Sinsexpro oferece, aos sindicalizados, a Odontoprev, empresa líder no
mercado de assistência odontológica no
Brasil, com a cobrança de uma pequena
mensalidade tanto dos titulares quanto
dos dependentes e agregados, se houver.

100% DE COBERTURA

Com a nova norma da Agência
Nacional de Saúde, a Odontoprev passa a cobrir 100% do rol mínimo de
procedimentos da ANS. Acesse
www.sinsexpro.org.br e conheça este
rol de procedimentos.

DEPENDENTES - Na Odon-

toprev, o filiado ao Sinsexpro pode
incluir seus dependentes diretos para
também usufruir dos melhores tratamentos dentários. São considerados
dependentes filhos menores de 21 anos,
cônjuges, companheiro(a) por união
estável ou por união homoafetiva. O
valor para cada dependente agora está
menor, apenas R$ 9,87 (antes eram
cobrados R$ 11,89 por dependente).
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AGREGADOS - Também o
filiado conveniado ao plano da Odontoprev, pode incluir filhos maiores
de 21 anos ou seus pais no convênio. O valor para cada AGREGADO
também é de R$ 9,87. É importante lembrar que a maioria dos convênios NÃO permite a inclusão de
agregados, somente de dependentes.
APENAS R$ 9,87 - Os titula-

res do convênio, ou seja, os sindicalizados que estão conveniados ao plano,
pagam uma pequena mensalidade de
R$ 9,87, a qual poderá ser descontada
em folha de pagamento, caso seu Conselho/Ordem autorize. O Sinsexpro solicitou a todas as autarquias que ainda
não autorizam este procedimento, para
que façam o desconto, tanto dos filiados
quanto dos dependentes e agregados.
Este custo se dá, pois, devido à norma da ANS, a cobrança de coparticipação ao conveniado, ao titular do plano e
seus possíveis dependentes e agregados,
está proibida e, portanto, a Odontoprev
passou a cobrar
uma mensalidade de todos
os
titulares,
além de cobrar
pelos seus dependentes
e
agregados, se
houver.

MAIS DE 15 MIL
DENTISTAS

São mais de 15 mil cirurgiões-dentistas em mais de 1.100 municípios
à disposição dos sindicalizados, com
suporte 24 horas por meio do Disque Odontoprev - 0800 702 9000 ou
pelo site www.odontoprev.com.br

ATENDIMENTO
RÁPIDO E FÁCIL

O atendimento é rápido e fácil, sem
burocracia, com sistema exclusivo e equipe de profissionais que acompanham
a qualidade do tratamento disponibilizando o histórico por meio do portal
Odontoprev - www.odontoprev.com.br

CONFIRA TODOS
OS TRATAMENTOS
OFERECIDOS PELO
CONVÊNIO ODONTOPREV:
• Diagnóstico
• Emergência
• Odontologia Legal
• Dentística
• Odontopediatria
• Radiologia
• Prevenção
• Periodontia
• Cirurgia
• Endodontia
• Prótese Dentária

ATUALIZE SEU E-MAIL

Os filiados que quiserem se manter conveniados à Odontoprev e cujos
Conselhos não autorizarem o desconto em folha de pagamento, receberão
por e-mail o boleto da mensalidade.
Por isso, é importante que o seu cadastro junto ao Sinsexpro esteja atualizado para que seu convênio não seja
cancelado por falta de pagamento. A
atualização de seus dados pode ser
feita pelo e-mail exclusivo odontoprev@sinsexpro.org.br ou pelo site
do Sinsexpro, no link http://www.
sinsexpro.org.br/conteudo/atualizacao-cadastral.php
Ou seja, aqueles filiados que não
desejarem se manter conveniados e
pagar a mensalidade de R$ 9,87 por
mês para si e o mesmo valor para cada
um dos seus dependentes e agregados,
caso existam, deveram manifestar o
cancelamento do convênio através do
e-mail odontoprev@sinsexpro.org.br ou
pelo site do Sinsexpro, no link http://
www.sinsexpro.org.br/conteudo/
atualizacao-cadastral.php
Todas as informações referentes a
cobranças ou sistematização do convênio com a Odontoprev são sempre
divulgadas em nossos boletins eletrônicos e pelo nosso site. Por isso, fique
atento e cadastre seu e-mail pessoal
para o recebimento de boletins.
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DESCONTOS EM LAZER, ENTRETENIMENTO,
EDUCAÇÃO E MUITO MAIS
Quem se filia ao Sinsexpro tem
garantido acesso a colônias de férias
e vários outros convênios que oferecem descontos e vantagens nas áreas
de educação, lazer, serviços, saúde e
muito mais. A lista de convênios que
o Sinsexpro oferece aos sindicalizados apresenta variedade e qualidade.
Para o lazer e o entretenimento,há
parques de diversão como o Hopi

Hari e Wet’n Wild. Se o sindicalizado
quiser fazer um curso de nível superior, há bons descontos em matrículas e mensalidades de universidades
e faculdades.O Sinsexpro também
presenteia o novo sindicalizado com
um ingresso para a rede Cinemark de
cinema. Quem filia um colega de trabalho, ganha 2 ingressos Cinemark.
Aproveite!

COLÔNIA DE FÉRIAS EM MONGAGUÁ

HOTEL MANTOVANI - ÁGUAS DE LINDOIA

LAZER
HOPI HARI
Passaportes com desconto e pagamento com cheque pré-datado
para o último dia útil do mês.

AQUÁRIO DE SÃO PAULO
Ingressos podem ser adquiridos
na sede do Sindicato com cheque
pré-datado para 30 dias.

THERMAS DO VALE
Localizada em São José dos
Campos, é considerada um dos
maiores parques aquáticos de
São Paulo.

CLUB DE FÉRIAS
Convênio de lazer com alcance
EM TODO O ESTADO e opção
de utilização também em outros
estados.
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WET’N WILD
Passaportes promocionais com
cheque pré-datado para 30 dias.

CINEMARK
Ingressos com descontos para
qualquer dia da semana, filmes
e horários. O pagamento pode
ser feito com cheque pré-datado
para o final de cada mês.

COLÔNIA DE FÉRIAS EM BERTIOGA
Próxima à Riviera de S. Lourenço,
em Bertioga. Podem usufruir do
convênio, além dos sindicalizados,
esposa (o), filhos, pais, sogros,
genro, nora, avós e netos.
COLÔNIA DE FÉRIAS EM CARAGUATATUBA
Ampla área de lazer próximo
às praias de Ilha Bela e São
Sebastião.

Desconto nas diárias de apartamentos para casal, famílias ou
grupos.

Apartamentos para 6 e 7 pessoas
e apartamentos de núpcias.

Tarifas com descontos para
sindicalizados e uma completa
infraestrutura em lazer e entretenimento.

POUSADA MOSAICO DE MARESIAS

POUSADA VILLA HARMONIA - PARATY
A charmosa Pousada Villa Harmonia oferece 20% de desconto
sobre as diárias e pacotes para
feriados.

EDUCAÇÃO
Colégio Nossa Senhora daLapa
Colégio Luterano de São Paulo
Colégio Integrado de Guarulhos
Colégio Mário de Andrade
CNA – Escola de Idiomas

UMC
Uninove
Unicastelo
Universidade São Judas Tadeu
Unisa

Sindescola
Fisk
Universidade Anhembi Morumbi
Fundação Lusíada
Universidade de Guarulhos

Uniban
Unicid
Universidade Ibirapuera
Centro Universitário Lusíada
Unisantos

ESPORTE
ACM
Biofitness Academia
Corinthians – Esportes Aquáticos

SAÚDE
Action Laser
Dente e Harmonia – Campinas
Global Care – Odontologia
Odontologia - Presidente Venceslau/SP
Odontoprev

PSICOLOGIA
ÁPSI - Atendimento Psicólogico
Maria Aparecida Magro Ventura
Psicóloga Altina Cristina Genaro

SERVIÇOS
Ducato Turismo
Ótica Visão Lux
Farmácia Solidária
Locação de brinquedos para
festas infantis

7

Estamos nas redes sociais
Curta as nossas páginas:

O papel que as redes sociais desempenham hoje no rumo
de nossa vida política e privada
é indiscutível. A velocidade com
que veiculam notícias, a extensão
territorial que alcançam e a imensa quantidade de pessoas que atingem simultaneamente fazem delas
um importante canal de veiculação
de nossa luta e mobilização. Por

Se
você
ainda
não cadastrou seu e-mail
para
recebimento
dos
boletins
eletrônicos
do
Sinsexpro, acesse já o site
w w w. s i ns expro. org . br e
cadastre-se. O procedimento
é rápido e fácil. Assim, você
ficará por dentro de tudo o
que acontece na categoria.

Cadastre
seu e-mail
e receba os
boletins do
Sinsexpro
EXPEDIENTE

Edição
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isso, o Sinsexpro está nas principais redes, levando à categoria todas
as ações, notícias e convocações do
nosso dia a dia. Além dos boletins
eletrônicos, o Sindicato interage com
a sua base pelas redes sociais Facebook e Twitter. Curta nossa página no
Facebook –
www.facebook.com/
sinsexpro Siga-nos no Twitter –
www.twitter.com/sinsexpro2015

SINSEXPRO
Rua Florêncio de Abreu, 157 - 1º andar - Cj. 105 São Paulo - SP CEP 01029-901
www.sinsexpro.org.br
• SECRETARIA GERAL
sinsexpro@sinsexpro.org.br
• SECRETARIA DE FINANÇAS
financeira@sinsexpro.org.br
• SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
juridica@sinsexpro.org.br
• SEC. DE FORMAÇÃO POLÍTICA E RELAÇÕES SINDICAIS
formacao@sinsexpro.org.br
• SECRETARIA SOCIAL
social@sinsexpro.org.br

• SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Rosângela Tavares - Coordenadora
Gill Barbosa - Secretário de Comunicação
comunicacao@sinsexpro.org.br
• JORNALISTAS RESPONSÁVEIS
Selma Munhoz - MTB 20811
Claudia Teodoro - MTB 24191
• EDITORAÇÃO ELETRÔNICA
Agência TAG | Publicidade & Propaganda
www.agenciatag.com
• IMPRESSÃO
Compulaser

