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CAMPANHA
SALARIAL DE 2014

Aumento Real será
uma das principais
bandeiras de 2014

O SITRAEMFA buscando garantir direitos e conquistas aos

Reivindicação de aumento real digno para

trabalhadores (as) da Rede Conveniada tem procurado ouvi-los

toda categoria, pois apenas a reposição da perda

com o objetivo de traçar ações, que reflitam em ganhos para a

do período (Inflação) não supri as necessidades

categoria.

dos trabalhadores(as) da Rede Conveniada.

Nesta Campanha Salarial somente serão debatidas as
clausulas econômicas, conforme Convenção Coletiva de Trabalhalho
homologada no ano de 2013.
Contudo, cabe ressaltar que as bandeiras de luta são:
adequação da jornada de trabalho e equiparação salarial dos

Os índices apresentados, pelos órgãos
oficiais, não refletem as perdas, reais, sofridas em
2013. É sabido que o poder de compra do
trabalhador(a) caiu vertiginosamente, ou seja, o que
ele comprava no ano de 2013, dificilmente
comprará a no ano de 2014.

trabalhadores das CEI’a Conveniadas com as Diretas; valorização;

Isso demonstra, não só, uma perda

capacitação profissional, melhores condições de trabalho, saúde e

econômica no salário, mas uma perda, maior

segurança; reconhecimento dos adicionais de insalubridade e

ainda, na qualidade dos produtos consumido.

periculosidade para os trabalhadores da categoria.

Neste sentido, vamos lutar por um aumento real
digno e capaz de trazer ganhos econômico e

ASSEMBLEIA GERAL DA
REDE CONVENIADA
Pauta:Campanha Salarial 2014
DIA: 31/05/14, sábado
às 9h30
Local: Sindicato dos Químicos
rua Tamandaré, 348
Liberdade

financeiro nos nossos salários.

MELHORES
CONDIÇÕES DE
TRABALHO
O Sindicato está avaliando algumas
empresas especializadas em saúda e segurança
no trabalho para realizar um laudo técnico sobre
o grau de periculosidade e insalubridade.
Para a realização do laudo técnico, em
análise, serão feitas visitas nos locais de trabalho
com o objetivo de coletar informações
necessárias para a medição dos graus de
periculosidade e insalubridade nos locais de
trabalho. Comunicaremos a todos assim que a
empresa for contrata.

Eleições do COMAS

O COMAS

Nery foi eleita como conselheira
titular. Sendo, também, eleita para a
titularidade do COMAS a psicóloga,
Valéria Prinsz do Sindicato dos
Psicólogos de São Paulo -SINPSI, com
o apoio do Conselho Regional de
Psicologia -CRP. A eleição do novo
conselho, em 2014, se concretizou
Aconteceu no dia 26/04/
2014, no colégio Espírito Santo,

num momento importante para a
toda Sociedade Civil.

a Eleição dos conselheiros do
Conselho

Municipal

da

Segundo a Sra. Maria Aparecida
Nery,

“A

participação

dos

Assistência Social para os

trabalhadores na titularidade,

seguimentos

representa um grande avanço, pois

de

Organizações

Usuário,

Sociais

Representantes

e

este seguimento dará uma grande

dos

contribuição para a construção de

Trabalhadores.
A

Vice-presidente

ações positivas e políticas públicas
do

SITRAEMFA, Maria Aparecida

inclusiva para os atores da assistência
social na cidade de São Paulo”.

Assistência
Odontológica
O SITRAEMFA fechou contrato com uma empresa de
Assistência Odontológica para atender a todos os
trabalhadores (as) associados e dependentes da Rede
Conveniada.
As consultas devem ser agendadas com o setor de
benefícios do SITRAEMFA pelo telefone: 11 2090 1850.
Região Leste
· Rua Amador Bueno da Veiga, 195 – 2º andar
(próximo ao metro Penha).
· Rua Monte Serrat, 651 (próximo ao metro Carro);
Região Sul
· Rua Alexandre Dumas, 1268 – Conj. 81 – Chácara Santo Antonio
(próximo Estação Granja Julieta da CPTM ou Av. Santo Amaro – Borba
Gato)
Região Oeste/Norte
· Av. Santa Marina, 440 – sala 02 – Água Branca

O CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO COMAS-SP é o órgão colegiado, de
composição paritária entre governo e
sociedade civil, deliberativo, normativo e
fiscalizador da Política de Assistência
Social, diretamente vinculado à Secretaria
Municipal
de
Assistência
e
Desenvolvimento Social - SMADS.
Esta Secretaria é o órgão gestor
da política, responsável por sua
elaboração e execução no âmbito do
Município, sob os balizamentos
constitucionais e legais que regem a
Política Nacional de Assistência Social.
A SMADS, o COMAS-SP e as
organizações
socioaassistenciais
integram no Município de São Paulo, o
Sistema Único de Assistência Social –
SUAS, este de âmbito nacional. O
Conselho
composto
de
18
representantes da Sociedade Civil e 18
do Poder Público, com mandato de dois
anos, foi criado pela Lei 12.524/97 e
regulamentado pelos Decretos 38.877/
99 e 40.531/01.

CONTATO DOS
DIRETORES
NOME

TELEFONE

MARIA GUSMAO (Leste I)

9-4735-7612

CLEUSA DE ALMEIDA (leste I)

9-4735-6347

FRANCISCO LUIZ (Chico) (leste II e III)

9-4735-6159

GRAÇA DA COSTA (leste Ii e III)

9-4736-0902

LUIZ ANTONIO O. SANTANA (leste II e III)

9-4748-9156

MAXWEL M. MORAES (Leste II e III)

9-4736-0905

FATIMA PAIVA (Leste I e III)

9-4735-7653

MARIA NERY (Myuda) (Norte )

9-4735-7591

BENEDITA SUELI (Norte)

9.47358811

FATIMA SANTOS (Norte)

9-4735-7655

MONICA LOPES (Centro)

9-4735-8796

TEREZINHA RIBEIRO (Oeste)

9-4729-6228

ANA CLAUDIA SILVA (Sul)

9-4735-8782

