
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!
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UNIÃO GERAL DOS

TRABALHADORES

Conquistamos

aumento real

de salários

e jornada de

36 horas semanais

Após mais de dois meses de negociações entre o Sindibombeiros SP e o Sindeprestem (sindicato patronal), a Campanha
Salarial 2014/2015 da categoria chegou ao final no último dia 9 de outubro. "Nossa luta foi vitoriosa, pois garantiu aumento

salarial acima da inflação e novos benefícios para todos, como a jornada de 36 horas semanais que valerá a partir de março de
2015", avaliou Derivaldo Alves, presidente do Sindibombeiros. Páginas 2 (Palavra do Presidente) e 3.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Presidente do Sindibombeiros SP,
Derivaldo Alves, faz um balanço do

resultado da Campanha Salarial, com
destaque para a nova jornada de 36

horas semanais de trabalho que valerá a
partir de março de 2015. Página 2

DIVERSÃO

E

PRÊMIOS

Festa do Sindicato

acontece

dia 20 de dezembro

Prazo para retirada dos cupons na
sede do Sindicato termina dia 22 de no-
vembro. Não sócios têm até a mesma
data para se sindicalizar e garantir o di-
reito de ir à Festa, e também concorrer a
prêmios. Para confirmar sua presença e
a de seus dependentes na Festa, todos
sócios devem entrar em contato telefô-
nico com o Sindibombeiros ou compare-
cer à sede até o dia 05 de dezembro, às
17 horas. Não serão aceitas confirma-
ções após esta data. Página 4

CONQUISTAMOS AUMENTO REAL
DE SALÁRIOS E NOVOS BENEFÍCIOS

Festa do Sindicato

acontece

dia 20 de dezembro

Vencemos!
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Expediente

alavra do Pres identeP

Presidente Derivaldo

Camaradas bombeiros civis do Estado de São Paulo, che-

gamos ao término de mais uma Campanha Salarial. Este ano,

há um motivo muito especial para comemorar. Afinal de con-

tas, vencemos a resistência dos patrões e garantimos em nos-

sa Convenção Coletiva de Trabalho a nova jornada de traba-

lho de 36 horas semanais, conforme a lei 11.901/09,  que re-

gulamentou a profissão de bombeiro civil.

Isto é muito significativo, num país onde o movimento sin-

dical ainda luta pela redução da jornada de trabalho para 40

horas semanais, sem redução de salários, contra o atual mo-

delo de 44 horas semanais.

A partir do dia 1º de março de 2015, a nova jornada terá

que ser implantada em todas as empresas que possuem em

seus quadros os profissionais bombeiros. Concordamos com

este prazo na mesa de negociações com o sindicato patronal,

no período da Campanha Salarial, por entender a necessidade

das empresas em se adequarem à regra conquistada.

Nossa Campanha Salarial também foi vitoriosa por outros

motivos, como o aumento de salários acima da inflação; au-

mento na porcentagem das gratificações de função; aumento

nos valores nominais do Vale Refeição ou Alimentação e da

Cesta Básica.

Graças à representação de nosso Sindicato, ampliamos os

benefícios aos trabalhadores.  Agora, todos poderão ter direi-

to à Assistência Sindical Familiar, por apenas R$ 5,00 ao mês,

com ajuda financeira garantida em casos de falecimento e

nascimento de dependentes.

Essa luta vitoriosa nos anima a continuar a jornada para

construir, a cada dia, um Sindicato forte, voltado para defen-

der nossa categoria e conquistar cada vez mais benefícios

para todos.

Abraços! Até a próxima edição!

Vencemos

Novos Convênios

Odontológicos

nas cidades

de Arujá

e Santos

A responsável pelo Departamento Jurí-
dico do Sindibombeiros, Dr. Priscila Tasso
de Oliveira, está à disposição dos associa-
dos, de segunda a sexta-feira, na sede do

Sócios do Sindicato e seus dependentes têm
novas opçoões de tratamento dentário nas ci-
dade de Arujá, Grande São Paulo, e em Santos,
no litoral.

 Em Arujá, a clínica do Dr. Salim Jorge Che-
adi Haddad está localizada na Estrada Santa
Isabel (Estrada Arujá-Itaquá), 1640, sala 01 –
Caputera. Telefone: (11) 4654-2029.

 Em Santos, há dois consultórios convenia-

dos: Dra. Cláudia Ângela Iglesias Monteiro
Perez – Rua Floriano Peixoto, 20, sala 25 –
Gonzaga. Telefone: (13) 3284-7023. E Dr. Gus-
tavo Komar Silveira o – Av. Afonso Pena, 157
– cj. 93 – Macuco. Telefone: (13) 3233-9829.

Consulte no site do Sindibombeiros
(www.sindibombeiros.com.br), no link Benefí-
cios, a lista de convênios na área da Saúde, além
da relação de clínicas odontológicas disponíveis.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Sempre alerta em defesa da categoria

Sindicato. É necessário agendar a visita.
Além do atendimento individual, o Jurídico
está sempre alerta para defender os inte-
resses da categoria.
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CAMPANHA SALARIAL VITORIOSA

Novos salários e benefícios
valem desde 1º de setembro
Jornada de 36 horas semanais
de trabalho terá início
em 1º de março de 2015

Jornada de 12X36 horas de trabalho semanais terá início em 1º de março de 2015

Assembleia do Sindicato, no dia 25 de julho, determinou os rumos da Campanha Salarial 2014/2015

Bombeiro Civil Aeródromo Piso: R$ 1.498,66 Gratificação: 15%

Bombeiro Civil Aeródromo Condutor Piso: R$ 1.498,66 Gratificação: 25%

Bombeiro Civil Aeródromo Líder Piso: R$ 2.060,64 Gratificação: 25%

Bombeiro Civil Aeródromo Inspetor Piso: R$ 2.198,76 Gratificação: 25%

Bombeiro Civil Aeródromo Chefe Piso: R$ 2.336,88 Gratificação: 25%

Bombeiro Civil Piso: R$ 1.498,66

Bombeiro Civil Condutor Piso: R$ 1.498,66 Gratificação: 25%

Bombeiro Civil Líder Piso: R$ 2.060,64

Bombeiro Civil Industrial Piso: R$ 1.498,66 Gratificação: 10%

Bombeiro Civil que atende Heliponto Piso: R$ 1.498,66 Gratificação: 10%

Bombeiro Civil Mestre Piso: R$ 5.788,58

Salva-Vidas Piso: R$ 1.144,85

Salva-Vidas Líder Piso: R$ 1.144,85 Gratificação: 10%

NOVOS PISOS SALARIAIS

Os bombeiros civis de São Paulo te-
rão reajuste salarial de no mínimo 8,5%,
retroativo a 01.09.2014 (data-base da
categoria). O reajuste salarial ficou no
mínimo 2,02% acima da inflação acumu-
lada e para este ganho real não houve a
necessidade de greve ou de paralisações
setorizadas, como fizeram os bancários,
que obtiveram o mesmo percentual
(8,5%) após alguns dias de greve.

 Uma antiga reivindicação da cate-
goria, já transformada em lei, as 36
horas semanais de trabalho (correspon-
dente à jornada de 12X36 horas/12 ho-
ras de trabalho por 36 horas de des-
canso), foi resultado da postura firme
dos representantes do Sindibombeiros
na mesa de negociações. O benefício
passará a valer a partir de 1º de março
de 2015, para que as empresas tenham
tempo para se adaptar à nova jornada.
As horas excedentes ao sistema de
12X36 deverão ser pagas como horas
extras ou compensadas com folgas.

Participação nos Resultados
O valor da PR (Participação nos

Resultados) é de R$ 350,00, que deve-
rá ser paga em duas parcelas de R$
175,00 durante o ano de 2015.

Foram conquistados também os au-
mentos nos valores da Cesta Básica e
do Vale Refeição ou Vale Alimentação.
Para a Cesta Básica, o reajuste é de
20% e o valor passa a valer R$ 90,00.
O Vale Refeição ou Vale Alimentação
será de R$ 17,00 por dia trabalhado,
cujo reajuste ficou em 21,5%.

Gratificações
Houve ainda aumentos nas gratifi-

cações dos bombeiros civis, que vari-
am de acordo com a atividade especí-
fica. Quem ganhava 10% de gratifica-
ção, passará a receber 15%. E os que
ganhavam 20%, terão agora 25% de
gratificação.

 Outras reivindicações da catego-
ria foram alcançadas: a criação das
funções de bombeiro industrial e de
bombeiro civil que atende Heliponto,
ambos com o mesmo piso e gratifi-
cação (de 10%) equivalentes ao bom-
beiro civil.

Assistências
Odontológica e Sindical

 Os bombeiros civis de São Paulo
contarão com Assistência Odontológi-
ca de R$ 22,00 ao mês, com desconto
do trabalhador de R$ 11,00.

E tem mais um novo benefício: a

Assistência Sindical Familiar, que
proporciona ajuda financeira em si-
tuações de nascimento e falecimen-
to. O valor mensal é de R$ 10,00,
subsidiados da seguinte forma: R$
5,00 do trabalhador e R$ 5,00 da
empresa.
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Sindibombeiros
sorteará duas
motos, três
tablets e dois
notebooks

E vai rolar a Festa!

E quem compareceu à Festa curtiu as músicas e ao mesmo tempo saboreou um
delicioso churrasco, com direito a chope, refrigerante e frutasA dupla sertaneja Ruan e Roberto animou a

todos, lembrando vários sucessos musicais

A Festa de 2013 reuniu mais de 300 pessoas, entre adultos e
crianças, que puderam se divertir na piscina, em brinquedos,

ou relaxar numa sessão de massagem

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO!
JUNTOS, VAMOS CONSTRUIR UMA CATEGORIA CADA VEZ MAIS FORTE

Associado Antonio Francisco Almeida recebeu do presidente Derivaldo Alves, a
moto zero sorteada durante a Festa de 2013

O regulamento do sorteio consta no verso dos cupons

Associados do Sindicato poderão participar do
sorteio de prêmios que acontecerá na Festa de Final
de Ano da categoria, no dia 20 de dezembro de 2014,
na Chácara Aconchego, em São Roque. Duas mo-
tos (125 cc e 150 cc) zero, três tablets e dois note-
books serão entregues aos sortudos.

 Para concorrer aos prêmios, os sócios precisam

retirar os cupons na sede do Sindibombeiros (Rua
Gabriel Prestes, 201, Carandiru, São Paulo/SP), até
o dia 22 de novembro. Cada sócio receberá dois cu-
pons.

 Os ainda não associados ao Sindicato que quise-
rem participar da Festa e concorrer aos prêmios têm
prazo até o dia 22 de novembro para se filiar e retirar

os cupons.
 É preciso confirmar a presença de sócios e de

seus dependentes que irão à Festa até o dia 05 de
dezembro, através de contato telefônico ou pessoal-
mente na sede do Sindicato. O horário de atendimento
é das 8 da manhã às 5 da tarde. Não serão aceitas
confirmações após esta data.


