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O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sancionou nova lei que obriga
os estabelecimentos civis destinados à formação de bombeiro civil obter prévia
habilitação pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Página 6

Governador Alckmin sanciona
lei para melhorar escolas de
formação de bombeiros

Foto: Edson Lopes Jr.

A diretoria do Sindibombeiros SP continua alerta para defen-
der a categoria e conter as iniciativas de empresas e órgãos
públicos que buscam descumprir a lei que regulamentou a pro-
fissão de bombeiro civil. Em São Paulo, uma empresa de segu-
rança ofereceu vaga de trabalho para “vigilante com curso de
brigada de incêndio e/ou bombeiro civil”.                 Página 2

A Justiça do Trabalho já entende que os trabalhadores não
sindicalizados perdem o direito de usufruir dos benefícios
conquistados em Convenção Coletiva. Fique sócio do Sindicato!

NÃO CORRA O RISCO
DE FICAR ASSIM!

EM DEFESA DA CATEGORIA

Vigilante brigadista
não é bombeiro

alavra do Pres identeP

Presidente Derivaldo

Leia na página 2

Ano novo

com ânimo

redobrado

Para celebrar o ano em que a categoria alcan-
çou várias conquistas, o Sindibombeiros SP realizou
no dia 14 de dezembro sua Festa de Final de Ano,
com a presença de associados, familiares, diretores
e funcionários do Sindicato. O presidente Derival-
do Alves agradeceu a presença de todos e fez um
breve balanço sobre o ano: “Conquistamos muitas vitórias em 2013, como a criação da Federa-
ção Nacional dos Bombeiros Civis, mas temos muito a fazer”.

Páginas 4 e 5

Sindicato encerra ano de

lutas e conquistas com

festa para os associados

Associados do Sindibombeiros e seus dependentes
podem viajar ou ir a um passeio sem gastar muito
dinheiro. São várias opções de lazer que o Sindicato
disponibiliza a todos. É só conferir nas página 3!

Banho de
piscina

para
refrescar

durante a
Festa do

Sindicato

Programe sua viagem ou

curta um bom passeio

L A Z E R
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Expediente

alavra do Pres identeP

Presidente Derivaldo

Em 2014, dobram nossas ações sindicais, já que fecha-
mos o ano passado com a criação da Federação Nacional
dos Bombeiros Civis (Fenabci). Na condição de presidente
desta nova entidade, caberá a mim e aos demais compa-
nheiros de diretoria fortalecer o trabalho por todo o país, em
busca de uma maior unidade dos bombeiros, em busca de
resultados que possam fazer com que a categoria tenha cada
vez mais orgulho de sua profissão.

Em paralelo à luta nacional, não posso deixar de lado
também a nossa base de São Paulo. É preciso manter o
ritmo acelerado porque os desafios e as batalhas são cons-
tantes. A campanha salarial é uma dessas lutas que não pa-
ram, mesmo fora do mês da data-base e do período das ne-
gociações salariais e sociais. Há detalhes que ainda ficaram
pendentes, carecem de novos contatos com os trabalhado-
res, com as empresas.

Vamos continuar de olho nos patrões que insistem em
não cumprir a jornada de trabalho de 12x36 horas – um di-
reito da categoria previsto em lei. E com os olhos abertos
também nas empresas que não pagam a PLR – cláusula
prevista em nossa Convenção Coletiva de Trabalho.

Outra bandeira de luta que não esquecemos é referente
aos companheiros bombeiros civis de aeródromo, que preci-
sam ter uma compensação salarial por conta de suas ativi-
dades de risco.

E o nosso foco sempre será no cumprimento da Lei de regu-
larização da profissão de bombeiro civil, a 11.901/09. Sempre
alertas contra a precarização das condições de trabalho, contra
os empresários que insistem em criar a profissão de “vigilante
brigadista” para exercer a função de bombeiro civil, contra qual-
quer tipo de ação que prejudique nossa categoria.

Companheiros e companheiras, vamos juntos construir
um 2014 repleto de boas notícias para os bombeiros civis do
Brasil.

Derivaldo Alves, presidente do Sindibombeiros SP e
da Federação Nacional dos Bombeiros Civis (Fenabci)

Quem exerce atividade de bombeiro civil tem
que ter formação adequada com suas respon-
sabilidades. Não se pode exigir, por exemplo,
que um bombeiro acumule funções não corre-
latas ao seu perfil profissional, que é o de pre-
servar vidas, de prevenir acidentes, incêndios.
Ao mesmo tempo, não há como um bombeiro
dar conta do trabalho relativo à outra profissão.

Porém, algumas empresas e órgãos públi-
cos insistem em contrariar a lógica e oferecem
vagas de emprego com funções misturadas. Na
cidade de São Paulo, uma empresa que presta
serviços de segurança patrimonial anunciou em
dezembro possuir uma vaga de “vigilante bri-
gadista” . Na descrição do trabalho, a empresa
destacou: “vigilante com curso de brigada de
incêndio e/ou bombeiro civil”. Em outras pala-
vras, a empresa buscou contratar um profissio-

EM DEFESA DA CATEGORIA

Empresa de segurança
anuncia vaga de vigilante

para trabalho de bombeiro

Dois novos convênios do Sindibombeiros

Ano novo
com

ânimo
redobrado

Passados os festejos de Natal e Ano Novo,
retomamos as atividades do Sindibombeiros com

o ânimo redobrado e prontos para cumprir a
agenda de lutas em favor da nossa categoria

nal para exercer duas profissões: vigilante e
bombeiro. Detalhe: o salário não era em dobro.

Metrô
 O Sindibombeiros está de olho nesse “jeitinho” pra-

ticado por empresários e administradores que prejudi-

cam a categoria e desrespeitam a Lei (11.901/09) sobre

a regulamentação da profissão de bombeiro civil. No

mês de setembro passado, o Departamento Jurídico do

Sindicato conseguiu barrar uma contratação da Compa-

nhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), que ofere-

cia vaga de “vigilante brigadista” em edital de pregão

eletrônico. O mandado de segurança com pedido de

liminar imposto pelo Sindibombeiros foi aceito pela 1ª Vara

da Fazenda Pública do Estado, que determinou a sus-

pensão da contração oferecida pelo Metrô. O documento

emitido pela Justiça faculta o Metrô adequar o edital de

contratação aos termos da Lei sobre a regulamentação

da profissão de bombeiro civil.

Em busca de novos serviços e oportunidades para seus associados, o Sindibombeiros conquistou neste
mês de janeiro dois novos convênios: a Pousada Vesúvio, em Itanhaém; e a Inova Audição, em São Paulo.

INOVA AUDIÇÃO
Empresa oferece aparelhos auditivos, acessórios e serviços com

descontos para associados do Sindibombeiros: 20% na compra de
aparelhos auditivos, 10% na compra de acessórios, 30% no exame
de audiometria e 20% em serviços de manutenção. Após a aquisi-
ção do aparelho auditivo não serão cobrados os serviços de regula-
gens e exames de audiometria. Endereço: Rua Voluntários da Pá-
tria, 2041, conjunto 805 – Santana – São Paulo/SP.

POUSADA VESÚVIO

Excelente opção de hospe-
dagem no Litoral Sul de São
Paulo, de frente para o mar, a
Pousada Vesúvio tem tarifas
com desconto para associados
do Sindibombeiros: 30% para
associados (as) e esposa (o) e
20% para filhos e/ou acompa-
nhantes. Suítes com frigobar,
ar condicionado, TV digital
Sky. Área comum com pisci-
na, serviço de bar e livre aces-
so à Internet (wi-fi). Endere-
ço: Av. Dr. Edson Baptista de
Andrade, 444 – Cibratel 1 –
Itanhaém – SP. As reservas
devem ser agendadas através
da Secretaria Geral do Sindi-
bombeiros.
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LAZER
Prepare as malas!

Aproveite para viajar e co-
nhecer cidades turísticas,
seja no campo ou na praia,
em hotéis, pousadas, cha-
lés e colônias de férias. O
Sindibombeiros tem exce-
lentes roteiros para os as-

sociados e seus dependentes. Tudo com desconto! E
para fazer as reservas ou obter mais informações,
ligue para a Secretaria do Sindibombeiros: (11) 2221-
0957/2221-1463/2251-0995.

HOTEL MANTOVANI
Em Águas de Lindoia,

interior de São Paulo, na
região conhecida como
Circuito das Águas. O ho-
tel conta com piscinas
aquecidas, salão de jogos,
brinquedoteca, sala de TV, sala de leitura e bar estilo
americano. Além de jardim e varanda arborizados.
Endereço: Rua Franca, 34 – Águas de Lindóia – SP

CLUBE DE CAMPO
SANTA CLARA DO LAGO

Espaço possui chalés,
piscinas com tobogã, ram-
pa e cascata, quadras,  e
ampla área verde com
mais de 300 churrasquei-
ras individuais.

Endereço: Av. John
Boyd Dunlop, km 13 – Bairro Itajaí – Região do
Campo Grande – Campinas – SP

COLÔNIA DE FÉRIAS PÉ NA AREIA
A Pousada Pé na

Areia está localizada na
cidade de Bertioga, no li-
mite entre o litoral norte e
o litoral sul de São Paulo.
Possui 22 apartamentos
que acomodam 5 pessoas
cada um, além de uma área de lazer completa com
playground, salão de jogos, sauna, mesa de bilhar, pin-
gue-pongue, pebolim, quadra de vôlei e piscina para
adultos e crianças. E fica apenas a 100 metros da praia.

Endereço: Rua Carlos Henrique Brech, 236
– Maitinga – Bertioga – SP

O primeiro
parque temáti-
co do Brasil, a
Cidade da Cri-
ança dispõe de
espaço para
contato com a
natureza e di-
versas opções de entretenimento para toda a família,
entre elas os brinquedos Xícara Maluca, Twister, Te-
leférico e Carrossel.

Endereço: Rua Tasman, 301 –Centro – São
Bernardo do Campo –SP

Ingressos com desconto: R$ 25,00 o passaporte
adulto/infantil.

Sistema de incen-
tivo à cultura que pos-
sibilita assistir a mais
de 100 peças em
cartaz, com temas
adulto e infantil.

Ingressos com desconto: R$ 10,00 o cupom.

O maior aquário da América Latina e único te-
mático do Brasil, leva os
visitantes a se sentirem
imersos aos ambientes,
que apresentam aproxi-
madamente 3 mil exem-
plares de cerca de 300
espécies de animais. No
Aquário de São Paulo é
possível conhecer os famosos filhotes de jacarés al-
binos (únicos em exposição no mundo), jacarés, la-
gartos, iguarias, serpentes, tubarões, raias, peixe-boi,
macacos, tucanos, lontras, tamanduá e leão-marinho.
Além disso, há o Vale dos Dinossauros, com réplicas
gigantes desses seres.
Endereço: Rua Huet Bacelar, 407 – Ipiranga –
São Paulo – SP
Ingressos com desconto: R$ 24,00 infantil/R$
35,00 adulto.

Um dos maiores
parques temáticos do
Brasil, o Wet´n Wild
tem capacidade para
receber 10 mil pessoas
por dia, com 7 milhões

de litros de água tratada e reciclada e 24 atrações
para todas as idades, em uma belíssima área com
lago natural e mata nativa.
Endereço: Acesso pela Rodovia dos Bandeiran-
tes, km 72 – Itupeva – São Paulo
Ingressos com desconto: R$ 56,00 unitário (adulto
ou criança)

Hotel Mantovani, novo
convênio do Sindicato

HOTEL BALNEÁRIO CABO FRIO
Cidade do Estado do

Rio de Janeiro com vári-
as atrações turísticas,
monumentos históricos,
praias e pontos ecológi-
cos. O hotel possui terra-
ço com piscina, sauna,

academia e varandão com vistas panorâmicas para
a praia. Apartamentos equipados com TV a cabo, ar
condicionado, frigobar e internet gratuita.
Endereço: Rua dos Cravos. 64 – Braga – Cabo
Frio – RJ

CLUB DE FÉRIAS
Opções de hospeda-

gem em diversos locais,
de norte a sul do país,
em colônias, pousadas,
chalés e hotéis. É pre-
ciso pesquisar no site do Club de Férias
(www.clubdeferias.com.br) os locais em destaque
e/ou as hospedagens preferenciais, para então deci-
dir para onde vai viajar.

PASSEIOS

Os passeios que o Sindicato
oferece aos associados

Programe o passeio
para a família se divertir.
O Sindibombeiros tem
excelentes opções para
os associados e seus de-
pendentes. Tudo com
desconto! E para adqui-
rir os ingressos ou obter
mais informações, ligue

para a Secretaria do Sindibombeiros: (11) 2221-
0957/2221-1463/2251-0995.

Espetáculo grandioso,
com muito luxo e brilho,
onde artistas mostram
seus talentos através da
música, dança, teatro, cir-
co e provam força e co-
ragem ao desafiarem li-
mites. O Circo Spacial é moderno e ao mesmo tem-
po preserva a tradição da arte circense, valorizando
malabaristas, contorcionistas, equilibristas, acrobatas,
trapezistas e os eternos palhaços.

Endereço: Travessa Simis, 300, com Av. Moi-
ses Rooysen (ao lado do Carrefour do Shopping
Center Norte) – São Paulo – SP

Ingressos com desconto: R$ 12,00 para cri-
anças de 2 a 12 anos; e R$ 24,00 para adultos.

Wet’n Wild tem 24 atrações
para todas as idades

Roteiros de viagem que o Sindicato oferece aos associados
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Fotos: Samuel Tasso e Nathalie Melo

Local da Festa com muitas atrações
para os associados e seus dependentes

Dia de Festa com direito a piscina, massagem,
brinquedos, futebol, churrasco, show musical e prêmios

Dia de Festa com direito a piscina, massagem,
brinquedos, futebol, churrasco, show musical e prêmios

Sábado, 14 de dezembro de 2013. Dia de sol quente que ajudou a abrilhantar ainda mais a
Festa de Final de Ano do Sindibombeiros, em São Roque, interior do Estado, na Chácara Aconchego.

Mais de 300 pessoas, entre adultos e crianças, puderam se divertir em várias atrações:
Banho de piscina, sessão de massagem, brinquedos, futebol . . .

 Todos saborearam um delicioso churrasco, com direito a chope (para os adultos), refrigerante e frutas de sobremesa.
 E para animar a Festa, som de disque-jóquei (DJ) e show da dupla sertaneja Ruan e Roberto,

ao vivo, lembrando vários sucessos musicais.
 No intervalo das canções, o presidente Derivaldo e os diretores do Sindibombeiros promoveram

o sorteio de 11 prêmios aos associados: uma moto zero, três TVs, três tablets, dois notebooks e duas bikes.

Presidente Derivaldo
Alves entrega moto

zero Honda CG FAN
150 a Antonio

Francisco de
Almeida

OS SORTUDOS

Veja quem ganhou os prêmios
sorteados pelo Sindicato na

Festa de Final de Ano.

O Jornal do Sindicato dos Bombeiros Civis entrevistou
alguns associados para saber deles a opinião sobre a Festa,

o Sindicato, a categoria e outros temas. Confira!

A OPINIÃO DE QUEM ESTEVE NA FESTA

Antonio Francisco de Almeida Moto zero

João Roberto Macedo TV 32 polegadas

Fábio Jonatan de Morais Tablet

Deivson Miguel Duarte Tablet

David Raniery Ferreira Notebook

Jerson dos Santos Melo Alves TV 32 polegadas

Alan José da Silva Notebook

José Carlos Martello Junior Tablet

Marcio Roberto de Morais Bike

Jilvan F. da Silva TV 32 polegadas

Roberto Lobo Ferreira de Jesus Bike

“Vejo que o trabalho do
Sindicato está crescendo
muito, cada vez mais forte,
com um número maior de
sindicalizações, fruto da
conquista de resultados. O
Sindicato é sério e oferece
benefícios”.
Maurício Martins, bombeiro
civil da Pirelli de Campinas

“Estamos num momento de
transição, com a aproximação dos

bombeiros militares com os
bombeiros civis, e temos que

compartilhar isto com a categoria.
Eu sempre busco informações do
Sindicato para saber o correto, ter

uma diretriz”.
Sérgio Costa, bombeiro civil -

nível 2 - da Usiminas de Cubatão

“As empresas precisam abrir
mais espaço para o nosso
trabalho, que ainda é pequeno.
Isto representa investimento e
não custo. O bombeiro é
peça-chave nas empresas”.
Ângela Diva, técnica em
segurança do trabalho no
Consórcio Ecopraia
da Praia Grande

“Eu era contra o Sindicato, tinha
resistência. Em conversa com diretores

e com o Departamento Intersindical no
meu local de trabalho, mudei minha

visão em 360 graus. Estou
sindicalizado há 10 meses e vejo que

os salários foram valorizados”.
Fernando Miranda, bombeiro líder

de aeródromo no Aeroporto de
Congonhas, São Paulo

Crianças e adultos
curtiram o sábado
de sol na piscina da
Chácara
Aconchego

Sessões de
massagem

serviram para
relaxar as tensões

do dia a dia

O pessoal da região
de Campinas, mais
uma vez, prestigiou
o evento organizado
pelo Sindicato

O público
cantou junto os
sucessos
musicais
cantados por
Ruan e Roberto

A dupla
sertaneja
Ruan e
Roberto
foi uma
das
atrações
musicais
da Festa

Entre os
brinquedos, a
garotada se divertiu
no pula-pula, no
tobogã e na piscina
de bolinha
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Drª Priscila de Oliveira

Departamento Jurídico SindiBombeiros

Nova lei impõe regras às
escolas de formação de bombeiros

Nova lei impõe regras às
escolas de formação de bombeiros

Boa notícia para a catego-
ria: no dia 23 de outubro de
2013 foi sancionada pelo go-
vernador do Estado, Geraldo
Alckmin, a Lei Estadual nº
15180/13, que obriga os esta-
belecimentos civis destinados
à formação de bombeiro civil
obter prévia habilitação pelo
Corpo de Bombeiros da Polí-
cia Militar.

De acordo com o presiden-
te do Sindibombeiros, Derival-
do Alves, “a nova lei contribui
para o efetivo reconhecimen-
to de nossa categoria e melho-
ra a qualificação dos trabalha-
dores”.

Derivaldo também destaca
a aproximação conquistada nos
últimos anos entre os bombei-
ros civis e os bombeiros mili-
tares, já que no passado não
tão distante era impossível ha-
ver essa integração. “Os mili-
tares queriam até mudar a no-
menclatura de nossa profissão
para brigadista particular”.

A nova lei vai de encontro
à Lei Federal nº 11.901/09 –
que regulamentou a profissão
de bombeiro –, pois estabele-
ce em seu artigo 9º, a parceria
através de convênios entre os
bombeiros civis e os bombei-
ros militares. Em outro artigo,

o 8º, há previsão de sanções
que podem ser aplicadas con-
tra as empresas de cursos de
formação dos bombeiros.

O Sindibombeiros come-
mora o advento da lei nº
15.180/13 e entende que ago-
ra os trabalhadores serão mais
capacitados, com maior reco-
nhecimento do mercado de tra-
balho. Isto também proporcio-
nará uma grade curricular úni-
ca, troca de experiências e
compartilhamento de procedi-
mentos operacionais. “Tudo foi
feito com objetivo de prevenir
novas catástrofes e de preser-
var a vida das pessoas, do meio

ambiente, do patrimônio públi-
co. Não podemos mais permi-
tir as escolas chamadas de

‘boca de porco’ na formação
dos bombeiros”, concluiu o pre-
sidente Derivaldo.

O deputado federal Roberto Santiago (PSD) promoveu, no último dia12 de dezembro, na
Comissão de Trabalho, Administração e de Serviço Público (CTASP), audiência pública para
discutir as dificuldades enfrentadas pelas mulheres na área trabalhista. No debate, Santiago
cobrou a votação de medidas que poderiam resolver a questão, como a ratificação da Conven-
ção 156 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que garante igualdade de oportunida-
de e de tratamento para homens e mulheres.

“A legislação tem que ser mais dura nas punições para os agressores e mais justa no sentido
de criar possibilidades de igualdade efetiva no mercado de trabalho. Todo mundo reconhece as
dificuldades enfrentadas pelas mulheres, mas não há providências efetivas”, ressaltou Santia-
go.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, apontam que a cada cem mulheres, dez estão desem-
pregadas. A estatística indica ainda que o percentual de homens com nível superior chega a
11,5%, enquanto o feminino é de 19,2%.

“Os números comprovam que as mulheres possuem absoluta competência para exercer
qualquer função. Dito isso, não existe motivo para diferenças de tratamento e de salários”,
acrescentou o parlamentar.

A secretária da Mulher, da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Cássia Bufelli, informou
que as mulheres equivalem a mais de 50% da população economicamente ativa e mesmo assim
a classe feminina não é reconhecida. “Por mais que as mulheres estudem e façam cursos, elas
não conseguem ter ascensão em suas carreiras. A diferença entre os salários, exercendo a
mesma função, é enorme”, afirmou.

Fonte: www.deputadorobertosantiago.com.br

Deputado Santiago cobra igualdade no
tratamento entre homens e mulheres
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� Centro Médico Bresser – O Centro Médico Bresser atende várias especialidades

tais como: Clinica Geral, Dermatologia, Oftalmologia, Gastroenteorologia, Ginecolo-

gia, Neurologia, ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Urologia, Psicologia e

exames médicos. Rua Bresser, 1108. Tel.: 2081-3551.  O centro médico conta com

uma avançada tecnologia e uma experiente equipe de especialistas e enfermeiros. O

atendimento somente acontecerá mediante guia médica que deverá ser realizada na

secretaria do sindicato em horário comercial e somente será aceito se houver o

carimbo do SINDIBOMBEIROS.

� Centro Médico Master – Rua Pedro de Toledo, 376 – Vila Clementino – tel.: (11)

5572-4001

� Clinica Oftalmológica Nova Visão – Atendimento com hora marcada. Consulta

somente com guia médica que deverá ser retirada na sede do Sindicato.

� Laboratório Presecor – Rua Bonifácio Cubas, 399 – Freguesia do Ó – SP  tel.: (11)

3934-4100 / Rua Conselheiro Moreira de Barros, 94 – Santana – SP  tel.: (11) 6977-

4400 / Rua Icem, 68 – Tatuapé – São Paulo – tel.: (11) 6941-7914

� Dr. Ghelfond diagnóstico médico – tel.: (11) 2178-0000 – www.ghelfond.com.br

� Ópticas Solar – descontos sobre serviços e produtos. Campinas. Tel.: (19) 3234-

9928/ 3231-3851  www.opticasolar.com.br

� Ótica El Shadai – Rua Quintino Bocaiúva, 151 , 7° andar, conj. 72, Centro São

Paulo  - SP  tel.:  (11) 3104-2447/3104-1337.

PROJETO SAÚDE

PROJETO EDUCACIONAL
� Colégio Ateneu Santista: desconto de 30 % (trinta por cento) no valor das

mensalidades do todos os cursos (exceto no pagamento da primeira parcela que
será cobrado o valor integral). Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 429 –Vila Belmiro
– Santos – tel.: (013) 3239-8279

� Colégio Maria José: desconto de 15% (quinze por cento) na mensalidade escolar
dos ensinos do nível de educação infantil, fundamental e médio. Unidade I –
Alameda Glete, 562 Campos Eliseos SP. Unidade II  - Rua Conselheiro Nébias,
970 Campos Eliseos SP – WWW.colegiomariajose.com.br

� Colégio Radial: descontos nas mensalidades dos cursos de Ensino Fundamental,
Médio, Médio Profissionalizante.  O desconto será estabelecido através de aditivo
contratual.

� Colégio Bento Quirino – tel.: 0800 7712 712 – www.bentoquirino.com.br
� Centro Educacional Nossa Senhora da Penha – cursos de Auxiliar técnico em

enfermagem e Radiologia Médica com descontos.  Av. dos Campanella, 405 – Cid.
A E Carvalho – Sp tel.:  (11) 6280-4226 ou 6141-4697

� Escola Polit[ecnica CIEN – Desconto de 10% (dez por cento) – Unidade I: Av.
Miguel Couto, 353 – Cubatão SP – (13) 3361-6065/3372-5988    Unidade II: Av.
Miguel Couto, 476 – Cubatão SP – (13) 3372-7272

� “Essa” Escola da Saúde – descontos nas mensalidades – Rua dos Jequitibás, 101
– Jabaquara  SP   tel.: (11) 5012-1020

� Universidade Paulista Unip
� Fundação Fundetec – Alameda Nothmann 598 – Campos Elíseos – São Paulo SP

– (11)3222-6969 www.fundacaofundetec.org.br
�  Unicastelo Universidade Camilo Castelo Branco – 0800 17 0099 –

WWW.unicastelo.br
� FMU Complexo Educacional – (11) 3346-6254    www.fmu.br
� UNG Universidade Guarulhos – (11)2475-8300 www.ung.br
� Estácio UniRadial Centro Universitário – 10 % (dez por cento) de desconto nas

mensalidades dos cursos de Ensino Fundamental, Médio, Médio Profissionalizan-
te, Nível Superior, Tecnólogos e Pós-graduação. Rua Promotor Gabriel Netuzzi
Perez, 108, Santo Amaro  SP   www.estacio.br

� Famesp Faculdade Método de São Paulo – Av. Jabaquara, 1314 Metro Saúde –
São Paulo  (11) 5587-5700    www.cursosmetodos.com.br

� Faculdade Batista –  descontos de 30 % (trinta por cento) nas mensalidades dos
cursos superiores e de 20 % (vinte por cento) nos cursos do ensino Infantil,
fundamental e médio – Dr. Homem de melo, 537 – Perdizes  (11) 3874-6363
www.faculdadebatista.br

� Universidade Ibirapuera – 50 % (cinquenta porcento) de desconto nos cursos de
graduação, e 30 % (trinta porcento) nos cursos de pós-graduação. www.ibirapuera.br

� Escola de Língua e Cultura Italiana – Rua Amaral Gama, 43 – Santana –Tel.: (11)
2834-7898

� ISOrthoGraphic Radiologia odontológica – desconto na documentação para
aperelho – www.isoorthographic.com.br

� Wizard Idiomas – desconto de 25 % (vinte e cinco por cento) sobre os valores das
parcelas nas modalidades Class, teens, Intensivoe Semi intensivo. Rua Loefgren,
1570 – Vila Clementino – SP    tel.: (11) 3675-9109 / Av. Bernardino de Campos,
133 – Campo grande – Santos SP – (13) 3221-1422

� Universidade Santana UNISANTANA -  Rua Voluntários da Patria, 257 – Santana
– SP – (11) 2175-8000

� Universidade Uninove – www.uninove.com.br
� Universidade Santa Cecilia – rua Lobo Viana, 67- Santos SP – tel.: (13)3202-7100

www.unisanta.br

Bombeiro fala sobre importância de

convênio do Sindicato com universidade
Foto: Samuel Tasso

Vanderley Gomes é bom-
beiro líder da empresa Ver-
zani & Sandrini e cursa atu-
almente o curso de licencia-
tura em matemática pela
Universidade Uninove, atra-
vés de convênio com des-
conto obtido pela condição
de ser associado do Sindi-
bombeiros SP.

Ele, como dezenas de ou-
tros associados e dependentes,
sabem da importância da for-
mação na qualificação profis-
sional, na ascensão a postos
mais altos nas carreiras de tra-
balho.

Em entrevista ao Jornal do
Sindicato dos Bombeiros Civis,
Vanderley Gomes falou sobre

o convênio com a Uninove:
“Cursar matemática represen-
ta a realização de um sonho.
Isto me ajuda na minha fun-
ção, abre portas para o mer-
cado de trabalho, com possibi-
lidades em diversas áreas de
atuação”.

Ainda segundo o bombeiro
líder, “o curso contribui no dia
a dia na busca de solução de
problemas, já que muitas ati-
tudes às vezes eram sem pen-
sar. Hoje, consigo buscar ca-
minhos alternativos, com raci-
ocínio lógico. A matemática
me dá essa condição”, desta-
cou Vanderley.

“Cursar matemática me
ajuda, abre portas para o mer-

cado de trabalho, com possibi-
lidades em diversas áreas de
atuação”, disse o bombeiro
Vanderley Gomes. (foto).

Centro Médico reúne
diversas especialidades

Centro Médico Bresser, um dos convênios oferecidos aos
associados do Sindibombeiros

Associados do Sindibom-
beiros e seus dependentes po-
dem utilizar os serviços do
Centro Médico Bresser, na
região central de São Paulo, no
bairro do Brás.

Com quatro décadas de tra-
dição em atendimento, o Cen-
tro Médico Bresser oferece

conforto e hospitalidade, em
um ambiente agradável, fami-
liar e estruturado para que os
visitantes possam encontrar,
em um único local, tudo o que
procuram e necessitam.

O local possui atendimento
em diversas especialidades
médicas e um Centro de Di-

agnósticos onde poderão ser
realizados exames e procedi-
mentos.

A gestão do Centro Médi-
co Bresser é feita por um gru-
po de profissionais focados em
otimizar os benefícios e as qua-
lificações técnicas para um
público carente de ótimo aten-
dimento, ótima saúde, em am-
biente tranquilo e familiar, a um
custo acessível.

Associados do Sindibom-
beiros devem retirar guia mé-
dica na Secretaria do Sindica-
to, em horário comercial, para
o atendimento no Centro Mé-
dico Bresser. Serão atendidos
no local somente aqueles as-
sociados com a guia carimba-
da pelo Sindibombeiros.

Endereço: Rua Bresser,
1108. Próximo ao Metrô Bres-
ser. Estacionamentos ao redor.
Telefone: (11) 2081-3551. Ho-
rário de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira, das 7 às
21 horas. Aos sábados, das 7
às 13 horas.
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COLÔNIA DE FÉRIAS EM BERTIOGA
lazer e diversão para os associados

A Colônia de Férias Pé na Areia é o local
ideal para que você e sua família desfrutem
de conforto e tranquilidade. Possui quartos
familiares ou para casal, com ventiladores de
teto, ar condicionado, televisão e geladeira;
piscinas (adulto e infantil); sauna a vapor; chur-
rasqueira; salão de jogos; bar e playground.

A 15 minutos do centro de Bertioga e do
Sesc, a pousada oferece café da manhã, al-
moço e jantar inclusos na diária.

Reserve sua estadia na Secretaria do
Sindibombeiros com antecedência de no mí-
nimo 15 dias. Para os feriados prolonga-
dos e períodos de férias escolares, haverá
sorteio das vagas.

Se você ainda não é associado, entre em
contato conosco pelos telefones: (11) 2251-
0995; 2221-1463; 2221-0957; de segunda a
quinta-feira, das 8 às 18 horas, e de sexta-
feira, das 8 às 17 horas. Associe-se e desfrute

deste e de outros benefícios que o Sindicato conquistou
para os companheiros.

DR CARLOS AUGUSTO FRANCO - AMERICANA - RUA PRIMO PICOLI, 90-2º ANDAR SL 23-CENTRO - 19 - 3461-9230

DR SAMUEL DA S. MONTANHA - ARARAQUARA - AV PORTUGAL, 494 SL 01 - CENTRO - 16 - 3412-5057

DRA THAISA FERNANDES OLIVEIRA - BAURU - RUA AGENOR MEIRA, 708 - CENTRO - 14 - 3016-9548

DR ACCACIO CELSO DE ANDRADE - CAMPINAS - RUA JOAQUIM NOVAES, 116 - CENTRO - 19 - 3232-2273

DRA ROBERTA GASPARINI - CAMPINAS - RUA ÀLVARO MULLER, 516 - VL ITAPURA - 19 - 3231-2077

DR JOELSON FREITAS - INDAIATUBA - RUA 24 DE MAIO, 1474 - CENTRO - 19 - 3864-1891

DRA LETÍCIA MARIA RIBEIRO - JACAREÍ - RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 31 - CENTRO - 12 - 3962-4193

DR WESLEY LEANDRO AFFONSO - MARÍLIA - RUA BASSAN, 818 - BASSAN - 14 - 9723-1620

DRA LILIANE PIZARRO - PIRASSUNUNGA - RUA SIQUEIRA CAMPOS, 911 - CENTRO - 19 - 3561-3354

DR EDUARDO JULIO MONTEIRO MARTINS - PRESIDENTE PRUDENTE - RUA MARIO SIMÕES DE SOUZA, 173 VL ESTÁDIO -
18 - 9601-0000

DR PABLO ENRICO MONTEIRO MARTINS - PRESIDENTE PRUDENTE - RUA MARIO SIMÕES DE SOUZA, 173 VL ESTÁDIO - 18 - 9601-0000

DRA LENIMAR CONCEIÇÃO DE SÁ - PRIMAVERA - CALÇADA BOA VIAGEM, 03 QD 52-A - CENTRO - 18 3284-3307

DRA HELOÍSA - RIBEIRÃO PRETO - RUA CASTRO ALVES, 868 - VL TIBÉRIO - 16 - 3931-3129

DR THIAGO JORGE DE MACEDO - SANTO ANDRÉ - RUA SENADOR FLAQUER, 982 - CENTRO - 11 - 4992-8180

DRA MARIA CECILIA GARCIA ISMAEL - SÃO JOSÉ DO R PRETO - RUA LUIS PINTO DE MORAES, 182 - VL DINIZ - 17 - 3233-0186

DRA LETÍCIA MARIA RIBEIRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 862 - JD PTA - 12 - 3943-3084

DR MÁRIO CESAR GROTTI DOS SANTOS - SOROCABA - RUA DA PENHA, 426 CJ 24 - CENTRO - 15 - 3231-6205

DRA SOPHIA MAYUMI HORIGOME - SUZANO - RUA PORTUGAL FREIXO, 242 SL 32 - CENTRO - 11 - 4742-9505

DRA VALÉRIA SALVATO LEMOS NOGUEIRA - SANTOS - RUA JOAQUIM TÁVORA, 348 - SL A - CENTRO - 13 - 3014-2353

CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS

PREVENÇÃO

Cuidado: ralos de piscinas
podem causar afogamento

Os dias mais quentes do
ano combinam com um bom
banho de piscina. Ninguém
duvida disso. No entanto, nem
tudo é diversão e o número de
acidentes com afogamento em

piscinas é grande.
Só nos primeiros dias de ja-

neiro, três crianças morreram
afogadas no país, sugadas pelos
ralos de piscinas. Uma menina
de 10 anos, no Espírito Santo,

teve o cabelo sugado pelo filtro
e faleceu, mesmo após a mãe
ter tentado cortar os cabelos da
garota, com uma faca.

Em média, quatro pessoas
morrem no Brasil todos os
dias, afogadas em piscinas. Os
casos se concentram mais na
faixa etária de 1 a 14 anos. O
grande problema é que o afo-
gamento na maioria dos casos

é rápido, quase ninguém per-
cebe o que está acontecendo.

Em clubes e piscinas públi-
cas, o ideal é contar com o tra-
balho de um salva-vidas (bom-
beiro civil) para socorrer as ví-
timas. Adultos, mesmo saben-
do nadar, podem ser puxados
por quem está se afogando,
com o risco de duas pessoas
se afogarem.

� o tempo de socorro tem que ser rápido.

� nos casos de afogamento pelos ralos das piscinas, a melhor
solução é ir à casa de máquina da piscina e desligar a energia,
interrompendo a sucção da pessoa, que aí poderá ser retirada.

� aumentar o número de ralos das piscinas, para diminuir a
pressão da água.

� instalar ralos anti-sucção disponíveis no mercado.

� cercar os ralos das piscinas com grade.

Algumas dicas para evitar os afogamentos


