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Os brasileiros sofrem atualmente com os efeitos da crise econômi
ca e política. O desemprego cresceu nos últimos meses e o go-

verno federal anuncia ajustes que atingem os trabalhadores e a popula-
ção em geral, numa tentativa de gerar mais receitas para superar os bai-
xos índices do crescimento interno. Independentemente de todas essas
adversidades, com apoio da categoria, o Sindibombeiros foi à luta e
alcançou resultados positivos ao final da Campanha Salarial 2015/2016.

Leia em detalhes, na Página 3.

Mesmo
com a crise
econômica,
Sindibombeiros
não para de
crescer e
avançar

Página 2

Desemprego em alta e crise econômica não

impedem conquistas na Campanha Salarial

Categoria marcou presença na Assembleia Geral realizada
em julho para dar início à Campanha Salarial

Presidente do Sindibombeiros é

homenageado pela Corporação Militar

Derivaldo Alves, presidente do Sindicato, recebeu placa em
homenagem a seu trabalho no salvamento de vidas, pelo 4º

Grupamento de Bombeiros Militares do Estado de São Paulo.
Página 2

O diretor do Sindibombeiros, Edson de Jesus
(em pé, na foto), participou no mês de agosto do 5º
Encontro Internacional de Bombeiros em São Paulo.
Página 6

Encontro Internacional de BombeirosEncontro Internacional de Bombeiros

Desemprego em alta e crise econômica não

impedem conquistas na Campanha Salarial
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Expediente

alavra do Pres identeP

Presidente Derivaldo

O governo brasileiro tem prejudicado nos últimos meses a
classe trabalhadora e a população em geral. Por conta de seu
péssimo desempenho na economia, no planejamento, no con-
trole de despesas internas, sobra para o bolso do povo o paga-
mento do rombo financeiro.

Medidas antipopulares partem do gabinete da presidente Dil-
ma Rousseff . Lembram-se do recente Plano de Proteção ao
Emprego (PPE)? A "justificativa" do governo foi a de que era
preciso desestimular as demissões nas empresas, com a redu-
ção de até 30% da jornada de trabalho e de 30% dos salários.
Conversa! Na verdade, quem sairia favorecido somente seria a
classe patronal. Com o tempo, aos trabalhadores, pode haver
mais desemprego e a consequente troca de mão de obra por
novos empregados com menores salários e jornada cheia.

Como notícia ruim nunca vem sozinha, está em tramitação
no Senado o Projeto Lei 4.330, a chamada Lei da Terceirização,
já aprovada pelos deputados federais, e que traz como principal
mudança a terceirização de atividades-fim nas empresas. Se os
senadores aprovarem sem alterações, o texto segue para Dilma
sancionar ou vetar o projeto. Na possibilidade de alterações no
texto pelo Senado, o PL volta para a Câmara dos Deputados.

São duas notícias que com certeza caminham na direção
contrária dos trabalhadores brasileiros.

Felizmente, nós do Sindibombeiros SP, vamos somando a
cada ano um grande número de conquistas para o segmento
dos bombeiros civis. Prova disso é o resultado da Campanha
Salarial que encerramos neste mês de setembro. Mesmo com
toda a crise econômica e dificuldades em questão, consegui-
mos repor a inflação do período, com ganho real de salários.
Foram 9,80% de correção também para os benefícios da ali-
mentação, conforme revelamos nesta edição do Jornal, nas pá-
ginas 1 e 3.

Não podemos nos esquecer do grande avanço na Campanha
Salarial do ano passado, a jornada de 36 horas semanais de
trabalho dos bombeiros civis, válida desde o dia 1º de março
deste ano.

Nosso Sindicato também não se acomoda ou trabalha so-
mente em função do calendário da Campanha Salarial. Vamos,
dia a dia, ampliando nossos convênios em benefício das famíli-
as associadas.

Por mais que a crise tenha a dimensão de um "tsunami"(e
não de uma "marolinha" como foi dita pelo ex-presidente Lula),
o Sindibombeiros não para de crescer e avançar.

Abraços a todos!

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

Mesmo com a

crise econômica,

Sindibombeiros

não para de

crescer e avançar

Derivaldo recebe homenagem por

sua ajuda no salvamento de vidas

4º Grupamento
de Bombeiros
Militares
do Estado
completou
61 anos

Presidente Derivaldo Alves, coronel Wagner Bertolini Jr. (à
dir.) e tenente coronel Mauricio Moraes de Souza (à esq.)

Durante as comemorações dos
61 anos da criação do 4º Grupa-
mento de Bombeiros Militares do
Estado, no último dia 20 de agosto,
em São Paulo, o presidente do Sin-
dibombeiros Derivaldo Alves foi
homenageado com uma placa de
reconhecimento devido à sua aju-
da no salvamento de vidas.

 A festa comemorativa foi co-
ordenada pelo tenente coronel da
PM, Mauricio Moraes de Souza.

 Segundo Derivaldo Alves, "as
homenagens ao Sindicato nos tra-
zem prestígio e reconhecimento, o
que demonstra que o nosso traba-
lho está cada dia mais respeitado
pela população e pelos órgãos da
corporação, e também revela o
quanto estamos engajados na luta
pelo bem comum, a vida".
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Bombeiros civis conquistam 9,80% de reajuste

nos salários, Vale Refeição e Cesta Básica

Após a rodada de negociações entre representantes do Sindibombeiros e do Sindicato
Patronal, Campanha Salarial é encerrada com resultados positivos para a categoria

Assembleia dos bombeiros civis na sede do Sindicato, no dia 24 de julho, definiu a
pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2015/2016

� BOMBEIRO CIVIL AERÓDROMO PISO: R$ 1.645,51 GRATIFICAÇÃO DE 15%
� BOMBEIRO CIVIL AERÓDROMO CONDUTOR PISO: R$ 1.645,51 GRATIFICAÇÃO DE 25%
� BOMBEIRO CIVIL AERÓDROMO LÍDER PISO: R$ 2.262,58 GRATIFICAÇÃO DE 25%
� BOMBEIRO CIVIL AERÓDROMO INSPETOR PISO: R$ 2.414,23 GRATIFICAÇÃO DE 25%
� BOMBEIRO CIVIL AERÓDROMO CHEFE PISO: R$ 2.565,89 GRATIFICAÇÃO DE 25%
� BOMBEIRO CIVIL PISO: R$ 1.645,51 S/GRATIFICAÇÃO
� BOMBEIRO CIVIL CONDUTOR PISO: R$ 1.645,51 GRATIFICAÇÃO DE 25%
� BOMBEIRO CIVIL LÍDER PISO: R$ 2.262,58 S/GRATIFICAÇÃO
� BOMBEIRO CIVIL MESTRE PISO: R$ 6.356,22 S/GRATIFICAÇÃO
� BOMBEIRO CIVIL HELIPONTO PISO: R$ 1.645,51 GRATIFICAÇÃO DE 10%
� BOMBEIRO CIVIL INDUSTRIAL PISO: R$ 1.645,51 GRATIFICAÇÃO DE 10%
� BOMBEIRO CIVIL INDUSTRIAL LÍDER PISO: R$ 2.262,58 GRATIFICAÇÃO DE 20%
� SALVA-VIDAS PISO: R$ 1.257,03 S/GRATIFICAÇÃO
� SALVA-VIDAS LÍDER PISO: R$ 1.257,03 GRATIFICAÇÃO DE 10%

NOVOS PISOS SALARIAIS
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Bombeiros civis conquistam 9,80% de reajuste

nos salários, Vale Refeição e Cesta Básica

A situação econômica do Brasil é crítica e o gover-
no federal busca a todo instante implantar ajustes, pro-
mover cortes de benefícios trabalhistas, com decisões
antipopulares como a da Medida Provisória 680 que
criou o Programa de Proteção ao Emprego (PPE),
reduzindo salários e carga horária em cerca de 30%.

 Muitas categorias têm sofrido o drama do desem-
prego, que cresce a cada dia. Segundo dados do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a taxa
de desemprego no último mês de agosto alcançou 7,6%
em seis regiões metropolitanas do país. O rendimento
médio real do trabalhador caiu na comparação com

agosto de 2014, em 3,5%.
 A inflação voltou com tudo e a população sente no

bolso na hora de comprar alimentos, remédios, roupas
. . . Fora os altos preços das tarifas como energia elé-
trica, água, transporte público.

 Diante de tanta notícia ruim, a Campanha Sa-
larial dos bombeiros civis de São Paulo tinha tudo
para dar errado este ano. Porém, não foi o que
aconteceu. O Sindibombeiros não abriu mão de sua
trajetória de vitória nas últimas campanhas salari-
ais e foi em busca de novas conquistas para a ca-
tegoria. Prova disso foi o resultado econômico da

atual negociação com o sindicato patronal que ga-
rantiu 9,80% de reajuste salarial (com aumento real
de 0,27%) e dos benefícios da alimentação: Vale
Refeição e Cesta Básica.

 “Superamos com diálogo as dificuldades impostas
pelos patrões na mesa de negociações e nossa con-
quista financeira ficou acima da inflação do período,
além da manutenção de nossas cláusulas sociais já
garantidas em convenções coletivas passadas. Isto não
é pouco, face à grave situação econômica em que vive
nosso país”, destacou Derivaldo Alves, presidente do
Sindibombeiros.

Reajuste Salarial: 9,80% (aumento real de 0,27%)

Vale Refeição ou Vale Alimentação: R$ 18,66 por dia trabalhado

Cesta Básica: R$ 98,82

PR (Participação nos Resultados): R$ 384,30 (em duas parcelas de R$ 192,15)



4 Unindo e Fortalecendo o TrabalhadorNosso Sindicato

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Dra. Priscila Tasso de Oliveira

O WMS Supermercados do Brasil Ltda. (rede Wal
Mart) terá de pagar os salários de uma operadora
de caixa relativos ao seu afastamento do trabalho

em decorrência de uma patologia reumática. Apesar de a
empregada ter sido considerada apta pelo INSS, a empre-
sa impediu seu retorno ao trabalho e deixou-a sem remu-
neração, alegando que não estava apta para exercer suas
funções. A empresa recorreu da condenação, mas a Séti-
ma Turma do Tribunal Superior negou provimento ao seu
agravo de instrumento.

O relator, ministro Cláudio Brandão, afirmou que a
decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
(RS) que impôs a condenação à empresa estava corre-
ta, uma vez que o órgão previdenciário avaliou que a
trabalhadora estava apta para exercer as suas funções.
O relator observou que, no caso de dúvidas quanto às

Limitar uso e tempo no banheiro é crime:
Sadia é condenada por estabelecer tempo de

uso de banheiro à operadora de produção

condições de saúde da empregada, o Wal Mart deve-
ria ter procurado o INSS para resolver o impasse ou
mesmo procedido a sua readaptação em função com-
patível com a sua condição física, e não simplesmente
impedir seu retorno ao trabalho, deixando-a sem salá-
rio e sem benefício previdenciário.

No seu entendimento, a conduta da empresa foi
ilícita e arbitrária e ofendeu o princípio da dignidade
da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constitui-
ção Federal), uma vez que a trabalhadora foi "privada
de sua remuneração justamente no momento em que
se encontrava fragilizada pela doença, ou seja, sem
meio de prover seu sustento".

A decisão foi unânime. (Mário Correia/CF)
Processo: AIRR-290-942012.5.04.0733 - Fonte:
TST- Tribunal Superior do Trabalho

A Sadia S.A. terá que indenizar
uma operadora de produção por limitar
em dez minutos o tempo para o uso de
banheiros durante a jornada de traba-
lho. A condenação foi arbitrada pela

Segunda Turma do Tribunal Superior do
Trabalho, que entendeu que a conduta
expôs a trabalhadora a um constrangi-
mento desnecessário e degradante.

Na ação trabalhista, a operadora
alegou que ficava constrangida de ter
que avisar ao supervisor toda vez que
precisava ir ao banheiro, e que a limi-
tação de tempo imposta pela empresa
feria o princípio da dignidade humana.
Em defesa, Sadia sustentou que o aces-
so aos banheiros era livre, permitido em
qualquer momento da jornada, bastan-
do comunicar ao auxiliar de supervisor
para que outra pessoa assumisse o posto
de trabalho, para não parar a produ-
ção.  Ao longo do processo, testemu-

nhas disseram que não havia sanção
aos empregados, mas confirmaram que
só tinham de cinco a sete minutos para
usar o toalete quando necessário.

Por entender que a mera organização
das ausências no setor não caracteriza
impedimento ou restrição do uso do ba-
nheiro capaz de gerar dano moral, o Tri-
bunal Regional do Trabalho da 9ª Região
(PR) manteve a sentença que julgou im-
procedente o pedido de indenização. Em
recurso ao TST, a operadora insistiu que a
conduta da empresa caracterizava "nítida
violação a sua intimidade".

Os argumentos convenceram a re-
latora do recurso, ministra Delaíde Mi-
randa Arantes. Ao fixar a indenização

de R$ 10 mil, a magistrada explicou que
a limitação ao uso de toaletes não é
conduta razoável do empregador, pois
expõe o trabalhador a constrangimen-
to desnecessário e degradante, violan-
do a sua privacidade e ofendendo a sua
dignidade. "Não se pode tolerar a prá-
tica de atos que transgridam os direitos
de personalidade do empregado, a par-
tir do argumento de que tal conduta é
crucial para o desenvolvimento empre-
sarial," descreveu. A decisão foi por
maioria, vencido o ministro Renato de
Lacerda Paiva.

Processo:
RR-839-14.2010.5.09.0094. - FONTE:
TST - Tribunal Superior do Trabalho

Empregada impedida de trabalhar

após alta do INSS vai receber

salários do período de afastamento
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Proteção para todos:
Benefício Social Familiar
Desde a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho

do ano passado, os bombeiros civis de São Paulo
passaram a ter direito ao Benefício Social Familiar.

Cinco famílias
compareceram à sede do

Sindibombeiros para
receber das mãos do

presidente Derivaldo o
benefício pelo

nascimento de seus bebês

Esposa de associado
Anderson Teodoro,
Patrícia Teodoro assina
recibo de cheque pago
pelo Benefício Social
Familiar em virtude do
nascimento de seu filho

Com um desconto atual de R$ 5,49 mensais por
trabalhador, o novo benefício garante indistintamen-
te a todos os trabalhadores subordinados à Con-
venção Coletiva, verbas para as famílias nos casos
de: nascimento de filhos, incapacitação permanen-
te por perda ou redução de aptidão física ou faleci-
mento.

Várias famílias já contempladas
Durante o ano de 2015, até o fechamento desta

edição, várias famílias já foram contempladas e re-
ceberam o benefício por conta do nascimento de
seus novos bebês.

Confira os nomes das mães beneficiadas que
retiraram seus cheques na sede do Sindibombei-
ros: Patrícia Teodoro, Adriana Aparecida Silvestre,

Débora Gomes Neves, Decirlei Meneghin de Souza,
Gislene da Silva Souza e Nathiele Carvalho dos San-
tos

Leia mais sobre o Benefício Social Familiar
nos sites: www.sindibombeiros.com.br  e
www.beneficiosocial.com.br

Deputado cria projeto que torna obrigatório

bombeiros civis em locais de grande concentração pública

O deputado Mauro Bragato (PSDB/
SP) apresentou no início de setembro
o Projeto de Lei 1.221/2015, na Assem-

bleia Legislativa do Estado (Alesp), que
dispõe a obrigatoriedade da presença
de bombeiros profissionais civis - BPC,

nos estabelecimentos, edificações, em-
presas de todo o gênero e em eventos
de grande concentração pública no âm-
bito do Estado de São Paulo.

O bombeiro civil é habilitado a exer-
cer função remunerada para atuar na
prevenção e combate a incêndios.

De acordo com o PL, o bombeiro
civil poderá ser empregado em shop-
pings centers, aeroportos, empresas
comercias, indústrias em geral, hospi-
tais, igrejas, estádios de futebol, univer-
sidades e órgãos públicos, a exemplo
de prefeituras.

O trabalho do bombeiro civil inclui
a sua participação em equipes de pre-
venção e combate a incêndios, atendi-
mentos emergenciais em rodovias pri-
vatizadas e de urgências em shows e
eventos de grande porte, como carna-
val, festas juninas, peão boiadeiro, en-
tre outros.

Esclarece o projeto que onde não
há bombeiros militares, o civil atua no
plano de emergências de empresas pri-
vadas no combate a incêndios e primei-

ros socorros. "A formação e trabalho
desses profissionais encontram-se di-
retamente ligados à segurança do tra-
balho e do público", acrescenta o par-
lamentar no projeto.

O credenciamento dos profissionais
ficará a cargo das escolas formadoras
de Bombeiros Profissionais Civis
(BPC), devidamente registradas e cre-
denciadas junto aos órgãos públicos
competentes, definidos em normas téc-
nicas e da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) específi-
cas.

Perfil do deputado
Bragato é sociólogo e está no oita-

vo mandato como deputado estadual.
Sua base de atuação é a região de Pre-
sidente Prudente e seu trabalho se con-
centra nas áreas da Saúde, Educação,
Habitação e Desenvolvimento Regio-
nal. Na eleição de 2014, obteve 123.283
votos e atualmente é o segundo vice-
presidente do PSDB no Estado.

Fonte: Assessoria do deputado Mauro Bragato e Alesp
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Diretor do Sindicato divulga trabalho da entidade
no Encontro Internacional de Bombeiros

Diretor do Sindicato divulga trabalho da entidade
no Encontro Internacional de Bombeiros

Edson de Jesus, diretor de patrimônio do Sindibombeiros, durante
apresentação para a plateia do Encontro Internacional

O 5º Encontro Internacio-
nal de Bombeiros e Equipes de
Urgência e Emergência Volun-
tárias foi realizado no dia 15
de agosto no Adamastor Cen-
tro, na cidade de Guarulhos,
com a presença de 450 profis-
sionais do segmento.

 Edson de Jesus, diretor de
Patrimônio do Sindibombeiros,
representou a entidade no en-
contro e explanou aos partici-
pantes sobre a Campanha Sa-
larial dos bombeiros civis que
estava em andamento.

 Ele também aproximou

450 profissionais do segmento prestigiaram a 5ª edição do
Encontro em Guarulhos.

ainda mais o Sindicato com os
bombeiros ao distribuir diver-
sas fichas de associação a al-
guns colaboradores.

 O 5º Encontro reuniu várias
entidades, entre elas: OAB - Sub-
seção Guarulhos, Sintesp, ONU,
União Internacional da Polícia dos
Estados Unidos, Condec - Barra
Mansa/RJ, Nuprec, USP e Uni-
versidade Federal de Guarulhos.

 O major Martinho, do Cor-
po de Bombeiros da Polícia
Militar do Estado de São Pau-
lo, foi o representante da cor-
poração no evento.

INAUGURAÇÃO: ACADEMIA DE
BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL – CGA

A Academia CGA convida a todos para o coquetel de
inauguração de sua unidade em São Bernardo do Cam-
po – SP, dia 23 de outubro de 2015, das 13 às 18 horas.
Rua dos Feltrins, 321, bairro Demarchi.
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CLÍNICA MASTER MAIS SAÚDE
Avenida Washington Luis, 95 - Vila Mathias -
Santos/SP
Fone: (13) 3224-4957
Especialidades: Clínico Geral, Dermatologia,
Geriatria, Endocrinologia, Ginecologia, Pe-
diatria, Angiologia, Psicologia, Cardiologia,
Ortopedia, Otorrinolaringoscopia, Médico do

Trabalho
(retirar guia para atendimento na Subsede Santos: Rua Afonso Pena, 296 - sala 21 -
Boqueirão - fones: (13) 3323-1078 / 3321-6581)
(logo-Clínica Master Mais Saúde)

INOVA AUDIÇÃO - Empresa oferece aparelhos auditivos, acessórios e serviços com
descontos para associados do Sindibombeiros: 20% na compra de aparelhos auditi-
vos, 10% na compra de acessórios, 30% no exame de audiometria e 20% em serviços
de manutenção. Após a aquisição do aparelho auditivo não serão cobrados os servi-
ços de regulagens e exames de audiometria. Endereço: Rua Voluntários da Pátria,
2041, conjunto 805 - Santana - São Paulo/SP. Associados devem apresentar carteiri-
nha do Sindicato para serem atendidos diretamente na Inova Audição.

PHARMÁCIA SILVA BUENO está concedendo vantagens exclusivas aos nossos as-
sociados. Rua Silva Bueno, 1488, Ipiranga, São Paulo.
telefones: 3614-6900 e 98237-0058.

DR. GHELFOND - Diagnóstico Médico. Unidades: Angélica, Tatuapé, Osasco e São
Bernardo do Campo.

CLÍNICA NOVA VISÃO. Rua Barão de Paranapiacaba, 93 - 5° Andar - Metrô Sé.
Lentes de contato nacionais e internacionais. Óculos de todas as marcas.(Consultas
somente com guia médica que deverá ser retirada na sede do SINDIBOMBEIROS)

PRESECOR Medicina Diagnóstica. Rede de laboratórios com mais de mil tipos de
exames com descontos especiais em exames para associados do SINDIBOMBEI-
ROS. São três unidades em São Paulo: Santana - Rua Conselheiro de Barro, 94.
Freguesia do Ó - Rua Bonifácio Cuba, 399. Lapa - Rua Tomé de Souza, 88. (Consultas
somente com guia médica que deverá ser retirada na sede do SINDIBOMBEIROS)

CENTRO MÉDICO BRESSER.  O Centro Médico Bresser atende várias especialida-
des, tais como: Clínico Geral, Dermatologia, Oftalmologia, Ginecologia, Neurologia,
Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Urologia, Psicologia e Exames Médicos.
Rua Bresser, 1.108 - Próximo ao metrô Brás.
O Centro Médico Bresser conta com uma avançada tecnologia e uma experiente
equipe de especialistas e enfermeiros. (Consultas somente com guia médica que
deverá ser retirada na sede do SINDIBOMBEIROS).

CENTRO MÉDICO MASTER. Rua Padre Toledo, 376 - Vl. Clementino – São Paulo –
SP. Fone: (11) 5572-4001. Oftalmologia, Clínica Geral, Dermatologia, Ginecologia,
Otorrino e Cardiologia.

PHARMARAV Farmácia de Manipulação. Endereço: Av Sapopemba, 11.993 - Jd Sa-
popemba - SP - Tel: (11) 2302-8000 - Site: www.pharmarav.com.br - E-mail:
contato@pharmarav.com.br - Descontos de 15% em medicamentos manipulados,
entregas em São Paulo Capital e ABC para Associados e Dependentes.

PSICÓLOGA MÔNICA ELISA BORGHI INOCÊNCIO. Rua Madre Cabrini, 77 – Vila
Mariana – São Paulo – SP. (11) 2276-7027.

DIMEDI Medicina Diagnóstica Unidade Santana. Exames de Ressonância Mag-
nética e Tomografia Computadorizada - Av Cruzeiro do Sul, 3337 - Santana - SP - Tel:
(11) 2283-0858 - Média de 30% de desconto para os Associados e Dependentes.

SINDIBOMBEIROS       SAÚDEÉ+

AMERICANA - DR. CARLOS AUGUSTO
Rua: Primo Picoli, 90 - 2° Andar - Sala 23 - Centro - (19) 3461-9230

ARAÇATUBA - DRA. EDNÉIA SILVA
Rua do Fico, 916 - Santana - (18) 3624-2313

ARARAQUARA - DRA. ANA PAULA AFFONSO DE OLIVEIRA
Avenida Djalma Dutra, 899 - Carmo - (16) 3333-6220

ARUJÁ - DR. SALIM JORGE CHEADI HADDAD
Estrada Santa Isabel, 1640, sala. 01 - Estrada Arujá-Itaquá - (11) 4654-2029

CAMPINAS - GLOBAL ODONTO - DRA. ROBERTA GASPARINI
Rua Júlio Frank de Arruda, 64 - Guanabara - (19) 3231-2077

INDAIATUBA - DRA. PATRÍCIA FELISBERTO
Rua Humaitá, 1.299 - Centro - (19) 3834-6921 / 99382-2562

JACAREÍ – DRA. ANA FLAVIA MOURA GALVÃO DA SILVA
Rua Tiradentes, 18 – Centro – (12) 3962-3300

MOGI MIRIM – DR. RONIE ROBERTO MANCO
Rua XV de Novembro, 34 – Sala 01 – Centro – (19) 3806-4977

PIRACICABA - COIPI CENTRO ODONTOLÓGICO INTEGRADO
Rua José Pinto de Almeida, 817 - Centro - (19) 3434-2992 / 98830-0003

PIRACICABA - DRA. ISADORA RABELO GUIMARÃES
Avenida São João, 507 - São Judas - (19) 3422-5061 / 99777-8313

PIRASSUNUNGA - DRA. LILIANI PIZZARO
Rua Siqueira Campos, 911 - Centro -(19) 3561-3354

RIBEIRÃO PIRES - DRA. LUCIANA CABRERA RIZO
Rua Dr. Felício Laurito, 210 - Centro - (11) 4824-4161

RIBEIRÃO PRETO - CLÍNICA PERIOTIUM -DRA. DÉBORA GOMES O. POLLONI
Rua José Leal, 366 - Alto da Boa Vista - (16) 3911-5848

SANTO ANDRÉ - DR. THIAGO JORGE DE MACEDO (clínica em reforma)

Rua Senador Flaquer, 982 - Centro - (11) 4992-8180

SANTOS - CLÍNICA MASTER ODONTOLOGIA
Avenida Washington Luis, 95 - Vila Mathias - (13) 3224-4957

SANTOS - DR. GUSTAVO KOMAR SILVEIRA
Avenida Afonso Pena, 167 - conj. 93 - Macuco - (13) 3233-9829

SÃO CARLOS – DRA. VANESSA REGINA MARCHI
Rua Antônio Blanco, 1324 – Jardim São João Batista – (16) 3201-6240

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - DRA. LETÍCIA MARIA RIBEIRO
Avenida Pedro Alvares Cabral, 862 - Jardim Paulista - (12) 3943-3084

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DRA. ELISÃNGELA FERRAZ PINHEIRO
Rua São João, 1656 - Boa Vista - (17) 3304-3171 / 3234-2213

SOROCABA - DR. MARIO CESAR GROTTI DOS SANTOS
Rua da Penha, 426 - Conj. 24 - Centro - (15) 3231-6205

SUZANO - DRA. SOPHIA MAYUMI HORIGOME
Rua: Portugal Freixo, 242 - Sala 32 - Centro - (11) 4742-9505

Consultórios Odontológicos
conveniados

Mais informações no site do Sindibombeiros:

www.sindibombeiros.com.br

e na Secretaria do Sindicato:

� (11) 2221-0957 / 2221-1463 / 2251-0995

e na Secretaria do Sindicato:

(11) 2221-0957 / 2221-1463 / 2251-0995
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SINDIBOMBEIROS       DIVERSÃOÉ+
Confira os convênios do Sindicato com parques temáticos, hotéis e muito mais.

Tudo com desconto para os associados e seus dependentes.

PARQUE DA MÔNICA. Diver-

sas atrações estão disponíveis para cri-
anças e adultos, entre elas: Roda Gi-
gante, Casa da Mônica, Quarto do Ce-
bolinha, Cozinha da Magali, Horacic
Park, Vale dos Dinossauros e Pescaria
do Chico Bento. Shopping SP Market
(Avenida das Nações Unidas, 22.540 -
Marginal Pinheiros - São Paulo -SP).

CLUBE DE CAMPO GUAPI-
RA. O clube está instalado em uma
área de 65 mil m², com alamedas arbo-
rizadas, parque aquático, toboágua, sau-
na, estádio de futebol, ginásios de es-
portes, quadras de futebol society, de
tênis, de bocha e de malha, salão de
carteado, salão de sinuca, churrasquei-
ras, lanchonetes, auditório e salões para
eventos, entre outras atrações. Rua Dr.
José Camargo Aranha, 376 - Jardim
Guapira - São Paulo - SP.

GALERIA PARK. Parque infan-
til indoor com brinquedos para crian-
ças a partir de 2 anos de idade e tam-
bém para adultos. Shopping Galeria,
piso superior, no centro de Osasco - SP
(entrada pelas ruas Primitiva Vianco e
Antônio Agu).

CIDADE DAS ABELHAS. Par-
que Ecológico e Cultural com atrações
para crianças. Entre as atrações do lo-
cal, há "escorregadores abelhudos"
(grandes tobogãs), passeios por trilhas
até as minas de água, teatro interativo
com a "Abelha Rainha", "Arbelhismo"
(arvorismo com vários graus de dificul-
dades e pontes aéreas sobre a "Abelha
Gigante"), "Laberinto" e muito mais. Os
frequentadores do parque ainda pode-

rão mexer com abelhas Jataí (sem fer-
rão). São 100 mil metros de área ma-
nancial e Mata Atlântica, com 30 mil
mudas de plantas e muito ar puro. Mu-
nicípio de Embu das Artes.

CIRCO SPACIAL. Espetáculo
grandioso, com muito luxo e brilho, onde
artistas mostram seus talentos através
da música, dança, teatro, circo e pro-
vam força e coragem ao desafiarem
limites. O Circo Spacial é moderno e
ao mesmo tempo preserva a tradição
da arte circense, valorizando malaba-
ristas, contorcionistas, equilibristas,
acrobatas, trapezistas e os eternos pa-
lhaços. Travessa Simis, 300 (ao lado do
Center Norte) - São Paulo - SP.

CIDADE DA CRIANÇA. O pri-
meiro parque temático do Brasil, a Ci-
dade da Criança dispõe de espaço para
contato com a natureza e diversas op-
ções de entretenimento para toda a fa-
mília, entre elas os brinquedos Xícara
Maluca, Twister, Teleférico e Carros-
sel. Rua Tasman, 301 - Centro - São
Bernardo do Campo -SP

CHEQUE TEATRO. Sistema de
incentivo à cultura que possibilita as-
sistir a mais de 100 peças em cartaz,
com temas adulto e infantil.

AQUÁRIO DE SÃO PAULO. O
maior aquário da América Latina e úni-
co temático do Brasil, leva os visitan-
tes a se sentirem imersos aos ambien-
tes, que apresentam aproximadamente
3 mil exemplares de cerca de 300 es-
pécies de animais. No Aquário de São
Paulo é possível conhecer os famosos
filhotes de jacarés albinos (únicos em
exposição no mundo), jacarés, lagartos,
iguarias, serpentes, tubarões, raias, pei-
xe-boi, macacos, tucanos, lontras, ta-
manduá e leão-marinho. Além disso, há
o Vale dos Dinossauros, com réplicas
gigantes desses seres. Rua Huet Ba-
celar, 407 - Ipiranga - São Paulo - SP

WET'N WILD. Um dos maiores
parques aquáticos 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. Acesso pela Rodovia dos Ban-
deirantes, km 72 - Itupeva - SP.

CONDOMÍNIO ED. GOLDEN
BEACH RESIDENCE SERVICE.

Possui piscina aquecida, saunas, sala
de ginástica, salão de jogos, quadra de
Squash, além de internet grátis, vaga
na garagem e muito mais. Rua Benja-
min Constant, 201 – Praia das Pitan-
gueiras – Guarujá – SP.

HOTEL MANTOVANI.  Em
Águas de Lindoia, interior de São
Paulo, na região conhecida como
Circuito das Águas. O hotel conta
com piscinas aquecidas, salão de
jogos, brinquedoteca, sala de TV,
sala de leitura e bar estilo america-
no. Além de jardim e varanda arbo-
rizados. Rua Franca, 34 - Águas de
Lindóia - SP

CLUBE DE CAMPO SANTA
CLARA DO LAGO. Espaço possui cha-
lés, piscinas com tobogã, rampa e cascata,
quadras,  e ampla área verde com mais de
300 churrasqueiras individuais. Av. John
Boyd Dunlop, km 13 - Bairro Itajaí - Re-
gião do Campo Grande - Campinas - SP

HOTEL BALNEÁRIO CABO
FRIO. Cidade do Estado do Rio de
Janeiro com várias atrações turísticas,
monumentos históricos, praias e pon-
tos ecológicos. O hotel possui terraço
com piscina, sauna, academia e varan-
dão com vistas panorâmicas para a
praia. Apartamentos equipados com TV
a cabo, ar condicionado, frigobar e in-
ternet gratuita. Rua dos Cravos. 64 -
Braga - Cabo Frio - RJ

CLUB DE FÉRIAS. Opções de hos-
pedagem em diversos locais, de norte a sul
do país, em colônias, pousadas, chalés e ho-
téis. É preciso pesquisar no site do Club de
Férias (www.clubdeferias.com.br) os locais
em destaque e/ou as hospedagens preferen-
ciais, para então decidir para onde vai viajar.

POUSADA VESÚVIO. Excelen-
te opção de hospedagem no Litoral Sul
de São Paulo, de frente para o mar. Suí-
tes com frigobar, ar condicionado, TV
digital Sky. Área comum com piscina,
serviço de bar e livre acesso à Internet
(wi-fi). Av. Dr. Edson Baptista de An-
drade, 444 - Cibratel 1 - Itanhaém - SP

CASTELO PARK AQUÁTI-
CO. Rua Floriano de Camargo Bar-
ros, km 3,5 – Cesário Lange – SP.

MAGIC CITY. Estrada do Pavo-
eiro, 8870 – Clube dos Oficiais – Suza-
no – SP.

POUSADA DO FRANCÊS. Aveni-
da Tomé de Souza, 3228 – Bertioga – SP.

RESORT COSTA DO SAUÍPE.
Bahia.

COLÔNIA DE FÉRIAS PÉ NA
AREIA. Bertioga – SP. (EM REFOR-
MA).

Mais informações no site do Sindibombeiros:
wwwwwwwwwwwwwww.sindibombeir.sindibombeir.sindibombeir.sindibombeir.sindibombeirososososos.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br

e na Secretaria do Sindicato: (11) 2221-0957 - 2221-1463 e 2251-0995
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SINDIBOMBEIROS       EDUCAÇÃOÉ+
Veja os convênios do Sindibombeiros para associados e dependentes em

universidades, colégios, escolas de idiomas, escolas infantis e outros. Confira!

ESPAÇO RECREATIVO INFANTIL PINTANDO O SETE. Trav. Joa-
quim Freire, 27 - Centro - São José dos Campos - SP - Tel: (12) 3018-
3723.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CARROSSEL ENCANTADO.
Rua Presidente Prudente de Morais, 188 - Santana - São José dos Cam-
pos - SP - Tel: (12) 3922-7458 - (12) 3941-0595

PBF - English - Español - (Unidades Jacareí e São
José dos Campos). Rua Armando Sales de Oliveira, 36 -
Centro - Jacareí - SP

Rua Pedro de Toledo, 188 - Vila Adyanna - São José
dos Campos - SP

LFG - Cursos Preparatórios para Concurso Público. Avenida Braz
Leme, 3029 - Santana - São Paulo - Tel: (11) 2281-9448 - 2281-9472 -
2099-1742

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
SÃO PAULO - SP

UNIVERSIDADE IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP

FACULDADE AIEC - SÃO PAULO - SP

FACULDADE POLICAMP - CAMPINAS - SP

ESCOLA TÉCNICA ATENEU SANTISTA - SANTOS - SP

AUTO-ESCOLA CALIFÓRNIA - SÃO PAULO - SP

COLÉGIO BENTO QUIRINO - CAMPINAS - SP

COLÉGIO MARIA JOSÉ - SÃO PAULO - SP

COLÉGIO RADIAL - SÃO PAULO - SP

FACULDADE RADIAL - SÃO PAULO - SP

COLÉGIO UNINOVE - SÃO PAULO - SP

FACULDADE UNINOVE - SÃO PAULO - SP

UNG - GUARULHOS/ITAQUAQUECETUBA/SÃO PAULO

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - SÃO PAULO - SP

FMU - SÃO PAULO - SP

UNIP - SÃO PAULO E INTERIOR DO ESTADO

FAMESP - SÃO PAULO - SP

ESCOLA DE LÍNGUA E CULTURA ITALIANA - SÃO PAULO - SP

ESCOLA POLITÉCNICA CIEN - CUBATÃO - SP

ESCOLA TÉCNICA SEQUENCIAL - SÃO PAULO - SP

ESSA - ESCOLA DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO - SÃO PAULO - SP

FUNDAÇÃO FUNDETEC - SÃO PAULO - SP

ESCOLA DE IDIOMAS WIZARD - SÃO PAULO - SP

DPASCHOAL

Revisão gratuita de segurança nos itens: pneus, rodas, amortecedo-

res, bateria, suspensão e freio. Serviços de balanceamento e alinha-

mento (06 meses de cobertura total); substituição de fluido (sangria);

cristalização de vidros; higienização do ar condicionado; consertos gra-

tuitos de furos de pneus. E rodízio gratuito de pneus.

WINCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

Rua Catuquina, 13, Vila Formosa - São Paulo - SP. Fones: 2294-7192

/ 2268-1202.

ACADEMIA LIBERDADE

Rua Conselheiro Furtado, 1044, Liberdade - São Paulo - SP. Telefone:

3384-1096.

BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR

Com um desconto de R$ 5,49

mensais por trabalhador, o Be-

nefício Social Familiar garante in-

distintamente a toda categoria

subordinada à Convenção Cole-

tiva de Trabalho, verbas às famí-

lias nos casos de: nascimento

de filhos, incapacitação perma-

nente por perda ou redução de

aptidão física ou falecimento. Já

a partir da primeira contribuição,

os bombeiros civis têm direito a todos os benefícios.

OUTROS CONVÊNIOS

Mais informações no site do Sindibombeiros:

www.sindibombeiros.com.br

e na Secretaria do Sindicato:

� (11) 2221-0957 / 2221-1463 / 2251-0995

e na Secretaria do Sindicato:

(11) 2221-0957 / 2221-1463 / 2251-0995
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Subsedes do Sindibombeiros:
cada vez mais próximas dos associados

Subsedes do Sindibombeiros:
cada vez mais próximas dos associados

O Sindibombeiros SP foi fundado por um grupo
de trabalhadores que acreditou em dias melhores
para a categoria, no ano de 2006. Desde o início,
superando as dificuldades, a diretoria, com apoio
de vários companheiros bombeiros civis, lutou  por
mais benefícios, mais estrutura na sede para o aten-
dimento de todos.

Com o passar do tempo, a demanda foi cres-
cendo e o Sindicato, mais forte. Daí surgiu a ne-
cessidade de se descentralizar o atendimento da
sede central da entidade, com objetivo de ficar bem
próximo dos associados.

Em 22 de outubro de 2010, foi inaugurada a pri-

meira Subsede, na cidade de Campinas. A experiên-
cia no atendimento na capital, agora também estava
disponível para os associados e seus dependentes de
toda a região campineira.

Pouco mais de um depois, no dia 16 de dezembro
de 2011, surgiu a segunda Subsede, na cidade litorâ-
nea de Santos, para facilitar o atendimento na Baixa-
da Santista e litorais Sul e Norte.

Faltava ainda atender a outro polo de cida-
des do Estado: o Vale do Paraíba. Em 25 de abril
de 2014, o Sindibombeiros inaugurava a Subse-
de São José dos Campos, sua terceira unidade
descentralizada.

"Nossa preocupação foi nos aproximar dos tra-
balhadores, bombeiros civis, salva-vidas, de suas fa-
mílias, para que a sede do Sindicato concentrasse o
atendimento principalmente aos companheiros da
capital e Grande São Paulo", disse Derivaldo Alves,
presidente do Sindibombeiros.

Além dos serviços básicos do Sindicato, como
atendimento pessoal, telefônico, via e-mail, sindi-
calização, homologações, reuniões nos locais de
trabalho, as subsedes também têm serviços e be-
nefícios específicos, de acordo com os convênios
e parcerias firmados em cada região. Veja abaixo
um Raio X de cada subsede.

Rua Costa Aguiar, 96/98 - sala 68 - Centro
Ed. Fernando Martini

CEP: 13010-061 � (19) 3234-0362

subsede.campinas@sindibombeiros.com.br

Rua Afonso Pena, 296 - sala 21
 Boqueirão

CEP: 11020-000 � (13) 3323-1078 / 3321-6581

subsede.santos@sindibombeiros.com.br

Rua Dom Carmine Rocco, 91 - sala 40
Jardim Paulista

CEP: 12216-450 � (12) 3206-0978

subsede.saojosedoscampos@sindibombeiros.com.br

Subsede Campinas Subsede Santos Subsede São José dos Campos

Alguns Convênios:

Clube de Campo Santa Clara do Lago, Wet'n
Wild, Hopi Hari, Unip, Club de Férias, Faculdade
Ipep, Colégio Bento Quirino, Colégio Politec Ego
Sun, Wizard, e consultórios médicos e odontológi-

cos em cidades da região.

Alguns Convênios:

Pousada do Francês,
Clínica Médica Master e

Clínica Odontológica Master.

Alguns Convênios:

Escola Infantil Pintando o Sete,
Escola Infantil Carrossel Encantado,

Escola de Idiomas PBF (Inglês e Espanhol),
e DPaschoal.


