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periculosidade para os trabalhadores
da categoria.
Este ano será discutido todas as
cláusulas da Convenção Coletiva de
Trabalho e será de suma importância
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a participação de todos nos debates
das assembléias da campanha
salarial.
Este
Os trabalhadores da Rede
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adequação da jornada de

despertarmos para a conscientização

a

trabalho e equiparação

de todos, que para sermos fortes

Campanha Salarial 2015,

salarial dos trabalhadores

precisamos nos unir, levando-se

temos o dever e o direito de

dos CEI’s Conveniadas com em consideração todo o histórico e

participar buscando avanços e

as Diretas; valorização;

reivindicando qualidade nos

capacitação profissional,

serviços para toda categoria.

melhores condições de

mantendo

trabalho,

constante. Pois juntos no dia a dia

Conveniada

iniciaram

Fortaleceremos nossas
bandeiras de luta que são:

saúde

e

segurança; reconhecimento

avanços da categoria.
Vamos ter os pés no chão, mas
os

sonhos

na

luta

fortaleceremos nossa categoria.

ASSEMBLEIA GERAL DOS TRABALHADORES
(AS) DA REDE CONVENIADA
Pauta:Campanha Salarial 2015
DIA: 13/06/2015, sábado,
às 9h, primeira chamada e às 9h30
Local: SIND. DOS QUÍMICOS
Rua Tamandaré, 348 - Liberdade

REUNIÃO DE REPRESENTANTES POR LOCAL DE
TRABALHO DA REDE CONVENIADA
No 20 de

trabalhador por meio da prevenção e vigilância. E no

maio, na sede

dia 22/05 foram eleitos dois Conselheiros da direção

do sindicato,

do SITRAEMFA, Maxwel, como titular pelo CRST – Mooca

aconteceu a

e Monica, como suplente pelo CRT

Reunião de

- Sé.

Representes

Marco Regulatório

por Local de

Na Lei Federal 13.09/2014

Trabalho, que

referente ao Marco Regulatório,

teve como pauta a Campanha Salarial, eleição dos

que diz respeito as parcerias de

Conselheiros dos Centros de Referência em Saúde do

Organizações Sociais com o Poder

Trabalhador – CRST, Seminários do Fórum Nacional dos

Público, terá até o mês de agosto

Trabalhadores do SUAS e Marco Regulatório, Lei Federal

para sua implantação.

n. 13.019/2014.

Dentro desta Lei os Municípios poderão fazer

SUAS

adequações, dentro da realidade de cada Município,

A vice-presidente do SITRAEMFA, Maria Aparecida

através de Decreto. A diretora do SITRAEMFA, Maria

Nery, pela Confederação Nacional da Seguridade Social

Gusmão esta participando do Grupo de Trabalho, que

- CNTSS participou do Seminário do Fórum Nacional

está construindo, junto com a Secretaria de Governo

dos Trabalhadores do SUAS, em Brasília. Na comissão

adequações à Lei, dentre estas a direção do Sindicato

da mesa Nacional de Negociação Permanente da Gestão

propôs no Grupo de Financiamento de Convênios, que

do Trabalho discutiu-se propostas e encaminhamentos

seja incluso o IPCA de reajuste para os convênios, com

para avançarmos em melhores condições para os

isso garantimos o Dissídio Coletivo da categoria.

usuários e trabalhadores do SUAS.

No dia 22/05 aconteceu audiência no Salão Nobre da

CRST’s

Câmara Municipal, com a presença do Governo e

Os Conselhos de Referência em Saúde do

Sociedade Civil, para apresentação dos trabalhos dos

Trabalhador promovem ações para melhorar as

GT’s, na qual o Sitraemfa reforçou sua posição na

condições de trabalho e a qualidade de vida do

importância do IPCA nos Conveniamentos.

Con
vênio Médico
Conv
GREENLINE
Depois de várias negociações, a Direção do SITRAEMFA
conseguiu para os associados e para aqueles que queiram
se associar a adesão ao Plano de Saúde, que terão CARÊNCIA
ZERO, incluindo partos, com período promocional a partir
de 01 de junho à 31 de julho de 2015.

