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Pela Redução da Jornada de Trabalho e
qualificação dos trabalhadores do SUAS
Entramos neste novo ano com energias renovadas para buscar a adequação da carga horária, ou seja, às seis horas de trabalho para os
profissionais das CEI’s Conveniadas. No entanto,
esse ano a expectativa para nós, trabalhadores
da Rede Conveniada aponta para um novo rumo,
pois esse ano a gestão Municipal é democrática e
social e, tem no seu plano de governo a educação, como prioridade e vem com o propósito de
solidificar o direito da Seguridade Social, que podemos exemplificar com a efetivação do SUAS;
gestão de benefícios para o idoso, deficiente físico; proteção continuada e bolsa família são algumas das metas do governo de Fernando Haddad.
Para os trabalhadores da Rede Conveniada
esse novo governo traz primordialmente abertura
para o diálogo. Mas isso nos leva para uma luta

de iguais, que quer a melhoria para o conjunto,
no entanto, essa batalha só será possível com a
união de todos os trabalhadores da Rede
Conveniada, que lutam readequação da carga
horária, qualidade nos nossos trabalhos, plano
de carreiras, entre outras conquistas de direitos.
Em especial para os trabalhadores dos
serviços da alta complexidade temos que nos
organizar e lutar para implantar na nossa Convenção Coletiva de Trabalho os direitos a insalubridade e periculosidade. Precisamos nos unir
e nos mobilizar em prol do mesmo objetivo.
Vamos à Campanha Salarial 2013, com
determinação e luta pela redução da jornada de
trabalho e qualificação dos trabalhadores do
SUAS.
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Em sua nova sede os DELEGADOS DE BASE da Rede
Conveniada fazem curso de formação sindical
participantes sobre a história do
movimento sindical no Brasil e
ainda mostrando tópicos históricos da Concepção Sindical
Cutista.
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TOCA DO TATU
QUE CONSELHO GESTOR QUEREMOS?

fica distante dos grandes centros e a dificuldade dos
No dia 30 de abril, o Forúm de Assistência Social FAS promoveu a plenária dos usuários para discutir: QUE
CONSELHO GESTOR QUEREMOS? O evento ocorreu no
local onde esses mesmo usuários são atendidos diariamente, a primeira realizada neste formato foi lá na zona
sul, onde os desafios são grandes.
Os debates foram importantes, com a participação da comunidade de todas as regiões, onde ficou claro
o que é o Conselho Gestor e como se dá a participação
efetiva dos usuários.
A direção do SITRAEMFA esteve presente e observou a necessidade de políticas públicas na região, que

trabalhadores em exercer suas funções com o mínimo
de estrutura, por exemplo transporte, saneamento básico, escola e etc.

Fique atento as
SITRAEMFA
faz parecer jurídico em prol da CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS E
ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO E DA
redução da jornada
ASSISTÊNCIA
Companheiros/as do SITRAEMFA visando a de-

fesa dos direitos dos trabalhadores das CEI’s
Conveniadas solicitou parecer jurídico sobre a adequação da carga horária dos professores.
A redução da carga horária já faz parte do nosso plano de lutas há várias Campanhas Salariais. Em
seus preambulos o parecer esclarece que: “É constitucional a norma federal que reserva um percentual

Em julho provavelmente começará as inscrições para as Conferências Municipais da
Educação. Fique atento para saber as datas. Esse é o momento para discutirmos a
CONAE 2014, que deverá questionar qual
Educação que queremos. E na Assistência
será discutida a política pública da cidade
de São Paulo. FIQUEM ATENTOS!

mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades exclasse.”
Esse parecer foi protocolado na 1ª reunião realizada na Secretaria de Municipal de Educação e no
site do SITRAEMFA você poderá encontrar o parecer
na integra.

CNTSS/CUT elege nova
Direção da Confederação

FISCALIZE SEU FGTS e INSS
Trabalhador fique atento ao deposito do seu
FGTS e INSS, pois o sindicato vem recebendo inúmeras denúncias de que o patrão não anda fazendo estes
depósitos.
Por isso, a cada seis meses vá até a uma
agencia da Caixa Econômica Federal e peça o EXTRA-

GREENLINE

TO ANALÍTICO do FGTS e o INSS em uma agência da
Previdência Social, nele você poderá observar
detalhadamente se os depósitos estão sendo realizados corretamente pelo EMPREGADOR.

De 27 à 31/05, os delegados do 6º Congresso Nacional da CNTSS/CUT – Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social elegeram a nova Direção Nacional para o mandato 2013/2016.
Um momento importante para a categoria,
onde o SITRAEMFA mais uma vez fará parte da
direção , que será representada pela vice-presidente Maria Aparecida, que irá discutir as questões dos trabalhadores da Assistência Social.

GREENLINE
No dia 22 de junho haverá reunião para
reajuste do Convênio Médico GREENLINE os
associaods que possuem convênio médico devem
comparecer a esta reunião para aprovação do reajuste.
Durante o período de 03 à 28/06/13 o Convênio da GEENLINE entrará em período
promocional, com carência zero para consultas
eletivas e exames. Acima de 50 vidas car~encia
ZERO para todos os procedimentos.

A direção do SITRAEMFA do segmento Rede Conveniada
inaugura mais uma subsede, agora na região Leste
No dia 25 de maio assistência e mais de 30
os trabalhadores da Rede mil da educação que necesConveniada participaram sitam de atendimento em
da inauguração da mais suas necessidades trabanova subsede, agora na lhistas. Nossa meta é esregião leste, que deverá tender para outras regiões,
atender as regiões de pois precisamos avançar no
São Miguel, Itaim, embate político como sujeito de direito.
Ermelino Matarazzo e Guaianazes.
Na inauguração os associados participaram de uma
Em parceria com o Sindicato dos Químicos, o tarde de lazer, com churrasco, muita descontração e músiSITRAEMFA inaugurou uma subsede, com toda estrutura, ca ao vivo. Já no final do evento foram sorteados para os
para atender as necessidades associados uma TV 32, notebook, smartfone, tablet e uma
da categoria, que inclui aten- máquina fotografica.
dimento
jurídico
e
A Subsede Leste estará aberta de segunda à sexprevidenciário para os asso- ta-feira, das 9 às 16 horas, no
ciados e seus dependentes.

endereço: rua Arlindo Colaço,

Esse espaço foi criado 32 - Centro de São Miguel, tepara ser a casa do trabalha- lefone: 11 2033 0150. Diretodor e vem cumprir a proposta de campanha desta gestão, res do Sindicato e advogados
para que a categoria possa fazer debates e encaminha- irão fazer plantões para sanar
mentos políticos. São mais de 20 mil trabalhadores da dúvidas.
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Graça

942156941

LESTE

Cleusa

942125820

LESTE

Francisco
Ivone

942412161
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LESTE
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Tenilda

942252992
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Maria Gusmão
Monica
Miúda
Fatima Santos

942159173
942113337
942116104
942230533
942106183

LESTE
LESTE
CENTRO
NORTE
NORTE

Ana Claudia

942221196

SUL

Vando

942230814

SUL

Nelson dos Químicos realizou o sorteio dos brindes
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