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UNIÃO GERAL DOS

TRABALHADORES

A Campanha Salarial dos bombeiros civis do
Estado de São Paulo chega ao fim e a categoria
conquista um reajuste de 9,62%, que deve ser
aplicado nos salários, no Vale Refeição e na Cesta
Básica.

Leia os detalhes na Página 3.

Do início do ano até o mês de outubro, a Diretoria
do Sindicato, através do Departamento Intersindical,
da Secretaria e das subsedes, havia conquistado 23
novos convênios. Todos com descontos e facilidades.

Páginas 5 e 6

Presidente Derivaldo Alves

PALAVRA DO PRESIDENTE

A 4ª Reunião da Diretoria da Federação Nacio-
nal dos Bombeiros Civis foi realizada em setembro,
no Rio Grande do Sul. Em pouco tempo de ativida-
des, entidade amplia número de Estados filiados e
cria Convenção Coletiva Nacional.          Página 2

Edson de Jesus, diretor de Patrimônio do Sindi-
bombeiros SP, ministrou palestra durante evento so-
bre capacitação dos bombeiros na sede da Federa-
ção das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Página 4

Um balanço

altamente

positivo para os

bombeiros civis

Página 2

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Jornada de 12X36 horas

está garantida para os bombeiros civis
O Supremo Tribunal Federal manteve a jornada de tra-

balho para os bombeiros civis (12 horas corridas para cada
36 horas de descanso) ao derrubar, no último dia 14 de
setembro, uma ação da Procuradoria Geral da República
que questionava o benefício dos trabalhadores.

Página 7

As quatro novas subsedes do Sindibombeiros.
Atendimento cada vez mais próximo de você!

Páginas 8, 9 e 10

DIRETOR DO SINDICATO NA FIESP

SUBSEDES

Em menos de um ano,

23 novos convênios

FENABCI

Mais uma Campanha Salarial vitoriosa:

9,62% de reajuste nos salários,
Vale Refeição e Cesta Básica
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alavra do Pres identeP
Um balanço

altamente

positivo para os

bombeiros civis

Presidente Derivaldo

Faltando pouco mais de dois meses para o final do ano e já podemos

comemorar 2016 como um ano que apresenta um balanço altamente

positivo para a nossa categoria. E não são poucas as conquistas.

Em curto espaço de tempo, só neste ano, inauguramos quatro subse-

des espalhadas por diferentes regiões do Estado: Presidente Prudente,

Araçatuba, Sorocaba e São Bernardo do Campo. Isto representa muito,

pois colabora diretamente com o atendimento cada vez mais próximo,

descentralizado e personalizado aos bombeiros civis, sejam eles associ-

ados ou não. Agora temos sete subsedes, junto com Campinas, Santos e

São José dos Campos.  Facilita o dia a dia do trabalhador, das empresas

do setor, que não precisam necessariamente se deslocar até a sede, na

Capital, como acontecia no passado.

Outro avanço: em setembro, o Supremo Tribunal Federal derrubou

uma ação da Procuradoria Geral da República que intencionava cortar o

benefício da jornada dos bombeiros civis de 12X36 horas. O STF fez

prevalecer a Justiça e manteve esse direito que conquistamos com muita

luta.  Sabemos que são raras as categorias do país que podem trabalhar

12 horas corridas por 36 horas de descanso, mas esta jornada contribui

com a qualidade de vida dos trabalhadores e com o descanso necessário

para o bom desempenho de suas funções.

Nossa Campanha Salarial terminou no fim de setembro com o Comu-

nicado Conjunto assinado pelo Sindibombeiros e o Sindicato Patronal,

após as negociações que avançaram até a conquista de índice econômi-

co satisfatório, 9,62%, tanto para os salários, quanto para os benefícios

ligados à alimentação. Bancários, no mesmo período, após um mês de

greve, conseguiram um reajuste de 8%.

Na área de convênios e de oportunidades para os associados e de-

pendentes, também somamos mais. São 18 novas parcerias até o mo-

mento, num grande Guia de Convênios disponível a todos.

Não posso finalizar esta coluna sem mencionar o primeiro ano efetivo

de atividades da Federação Nacional dos Bombeiros Civis (FENABCI).

Em reuniões trimestrais de sua diretoria, alternada com uma agenda de

lutas por capitais brasileiras, o balanço é significativo. Exemplo disso está

na recente adesão de dois Estados, Amazonas e Ceará, ao grupo inicial-

mente formado por São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio

Grande do Sul e Espírito Santo. E mais: uma Convenção Coletiva Nacio-

nal elaborada pela FENABCI já se encontra homologada pelo Ministério

do Trabalho, garantindo aos bombeiros civis de todo o país a unificação de

seus direitos.

Por tudo isso, meus caros bombeiros civis, podemos afirmar que

2016 já está marcado em nossa história como mais um período de lutas e

vitórias. E ninguém vai poder contestar.

Abraço a todos!

Derivaldo Alves do Nascimento,

presidente da FENABCI e do Sindibombeiros SP

FENABCI
4ª Reunião da Federação:

resultados começam a aparecer

O Sindbombeiros do Rio Grande do Sul foi sede da 4ª
reunião da Diretoria da Federação Nacional dos Bombeiros
Civis (FENABCI), nos últimos dias 16 e 17 de setembro, na
cidade de Viamão, Grande Porto Alegre,

 Durante o evento, que teve como anfitrião o presidente
do Sindbombeiros RS, Vilmar Oliveira, houve a filiação à
FENABCI dos sindicatos de trabalhadores dos estados do
Amazonas e do Ceará, representados pelos presidentes
Mendes e Luis Bandeira, respectivamente.

Em menos de um ano de atividades, a FENABCI já
mostra resultados. Uma Convenção Coletiva Nacional foi
homologada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

 Neste encontro dos diretores no Rio Grande do Sul
foram apreciados os pontos positivos da Convenção Nacio-
nal:
1 - O Piso Salarial Nacional subiu de R$ 980,00 para R$

1.496,00.
2 - Plano Odontológico, Seguro de Vida, Assistência no nas-

cimento de filhos com abono de R$ 600,00, Assistência em
caso de falecimento de bombeiro, com o pagamento de
despesas funerárias e auxílio à família com alimentação
por seis meses, além de curso técnico profissionalizante
aos filhos com idade de 14 a 17 anos.

3 - Jornada Semanal de 36 horas e diária de 12X36.
4 - Pagamento de Horas Extras com adicional de 100%,

tanto as laboradas em dias normais, como aos domingos e
feriados.

 A reunião da FENABCI também tratou das questões
relativas à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que
sacramentou a jornada dos bombeiros civis de 12X36 com
limite semanal de 36 horas.

 Os diretores da Federação ainda debateram a proposta
de se criar uma N.R. (Norma Regulamentadora) de bombei-
ro civil. O Sindicato do Amazonas apresentou uma minuta
desta N.R. que deverá ser analisada pelos demais sindicatos
e num prazo de 30 dias todos deverão apresentar suas con-
siderações ao texto original. O pedido será então encaminha-
do ao MTE.

Palavra do Presidente

 Derivaldo Alves, presidente da FENABCI e do Sindi-
bombeiros SP, avaliou como positiva a reunião dos diretores.
"Nosso encontro permitiu a análise de propostas e o acompa-
nhamento dos trabalhos desenvolvidos por esta nova institui-
ção, que em tempo recorde conseguiu seu registro sindical e
já tem uma Convenção Nacional. Nunca na história das orga-
nizações sindicais havia ocorrido algo parecido, já que em
menos de 24 meses uma categoria de trabalhadores con-
quistou sua Federação Nacional e ainda uma Convenção
Coletiva Nacional. Isto é fruto de muita união, trabalho e deter-
minação, prezando pelos direitos dos trabalhadores. Nossa
luta foi assumida por homens de coragem que não se ame-
drontam diante das forças dos empresários e de tantos outros
que tentam diminuir nossas conquistas. Graças ao apoio de
cada sindicato de Bombeiro Civil constituído que a nossa
Federação está crescendo e dando resultados. Aproveito,
inclusive, para agradecer a confiança em nosso trabalho aos
bombeiros do Amazonas e do Ceará que hoje estão se unin-
do a nossa Federação. Sejam bem-vindos! E esperamos
muito de suas contribuições em nossos trabalhos".

A próxima reunião da Diretoria da FENABCI está
programada para o dia 09 de dezembro, no Estado de
Santa Catarina.

Equipe unida formada pelos diretores da
FENABCI no encontro realizado na cidade de
Viamão, Rio Grande do Sul

"Em tempo recorde, a FENABCI conseguiu seu
registro sindical e já tem Convenção Coletiva
Nacional", destaca o presidente Derivaldo Alves

Informativo do Sindicato dos Bombeiros Profissionais
Civis e Salva Vidas das Empresas e Prestação de Serviço do Estado de São Paulo

Rua Gabriel Prestes, 201 - Carandiru - SP CEP: 02032-020
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A categoria encerrou a Campanha
Salarial 2016/2017 com um reajuste de
9,62% válido para os salários, o Vale
Refeição e a Cesta Básica. Os novos
índices são retroativos ao dia 1º de se-
tembro de 2016.

 Segundo o presidente do Sindibom-
beiros SP, Derivaldo Alves, "o aumen-
to é significativo, superou inclusive ou-
tras categorias que fecharam suas con-
venções coletivas de trabalho durante
o ano, e garante aos profissionais do
segmento um elevado padrão dos pi-
sos salariais".

 O piso salarial do bombeiro ci-
vil de aeródromo subirá dos atuais
R$ 1.645,51 para R$ 1.803,81.
Fora a gratificação desta função
que soma 15%. Já o bombeiro ci-
vil industrial líder terá novo piso de
R$ 2.480,84, além de 20% de gra-
tificação (leia os valores dos no-
vos pisos salariais no final desta
página).

Vale Refeição
e Cesta Básica

(Cartão Alimentação)
 Com o mesmo reajuste de 9,62%

tanto para o Vale Refeição ou Vale Ali-
mentação quanto para a Cesta Bási-
ca, os valores ficaram assim definidos:
Vale Refeição ou Vale Alimentação de
R$ 20,45 por dia efetivamente traba-
lhado; Cesta Básica (Cartão Alimen-
tação) de R$ 108,33.

vale desde 1º de setembro

Reajuste de 9,62%
CAMPANHA SALARIAL

Participação nos Resultados
 O valor da PR (Participação nos

Resultados) é de R$ 421,27 por em-
pregado, a ser pago em duas parcelas:
1ª parcela de R$ 210,64 até 1º de julho
de 2017; 2ª parcela de R$ 210,63 até
28 de fevereiro de 2018.

 Conforme determinação da As-
sembleia Geral que aprovou a pauta da
Campanha Salarial no último mês de
julho, foi apresentado e aprovado junto
ao Sindicato Patronal uma nova fun-
ção entre os bombeiros, a de bombeiro
civil florestal.

Benefício Social Familiar
 Os empregadores poderão descon-

tar até R$ 6,02 por mês de cada traba-
lhador, em folha de pagamento, refe-
rente ao Benefício Social Familiar.

Listagem de trabalhadores
 As empresas deverão enviar ao

Sindibombeiros SP até o 1º dia útil de
cada mês, impreterivelmente, a listagem
de seus funcionários com os seguintes
dados: Nome da empresa, referência
do mês, nome completo do funcioná-
rio, data de admissão, e piso salarial. A
medida atende à nova plataforma de
cobrança dos boletos bancários exigi-
da pelo Sistema Financeiro. A listagem
com os dados precisa ser encaminha-
da ao e-mail
tesouraria@sindibombeiros.com.br
(em formato Pdf ou Excel).

Bombeiros
civis decidem

os rumos da
Campanha

Salarial 2016/
2017  durante

Assembleia
Geral no dia

29 de julho em
São Paulo

No site do Sindibombeiros SP
(www.sindibombeiros.com.br) está disponível no

link das Convenções, o Comunicado Conjunto CCT 2016/2017, emitido pelo
Sindeprestem e o Sindibombeiros, com as cláusulas acordadas que valem a
partir de 1º de setembro de 2016.

IMPORTANTE:
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Diretor do Sindicato ministra
palestra na Fiesp sobre
capacitação dos bombeiros civis

Edson de Jesus ainda explanou
o tipo de perfil profissional que

o mercado procura, além de
exibir um gráfico com a
evolução do número de

contratações

O diretor do Sindibombeiros Edson de Jesus expôs durante palestra
na Fiesp, "A Realidade após a Formação dos bombeiros civis"

Foram dois dias de pales-
tras no luxuoso prédio da Fe-
deração das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (FIESP),
na Capital, nos últimos dias 18
e 19 de outubro, durante a re-
alização dos painéis sobre
"Capacitação e Formação na
Proteção contra Incêndios na
Indústria". O evento reuniu
profissionais das áreas de se-
gurança, representantes da
alta patente do Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar,
diretores da Fiesp, e teve a

participação do diretor de
Patrimônio do Sindibombei-
ros SP, Edson de Jesus.

Edson de Jesus foi um dos
palestrantes do painel sobre
a "Radiografia da Capacita-
ção do Bombeiro Civil". O
diretor do Sindicato expôs
como tema "A realidade após
a formação". Inicialmente, ele
tratou de informar a todos
sobre as leis,

as normas, os decretos e
as portarias que tratam do tra-
balho dos bombeiros civis

profissionais. Falou da Con-
venção Coletiva de Trabalho
(CCT) do Sindibombeiros SP,
no sentido da conquista de
garantias e dos benefícios à
categoria. Edson também dis-
correu a respeito das diver-
sas funções que os bombeiros
exercem em vários tipos de in-
dústria, como a Química, a
Siderúrgica e a de Petróleo e
Gás. E o diretor do Sindicato
ainda explanou o tipo de perfil
profissional que o mercado
procura, além de exibir um grá-
fico com a evolução do núme-
ro de contratações após a re-
gulamentação da profissão
ocorrida desde 2009.

O evento na Fiesp abor-
dou mais quatro painéis:
"Radiografia da formação
do Técnico e Engenheiro de
Segurança do Trabalho e
sua influência na proteção
contra incêndio na Indús-
tria", "Apresentação da for-
mação do Bombeiro Mili-
tar no Estado de São Pau-
lo", "Radiografia da capa-
citação das Brigadas de In-
cêndio",  e "Radiografia da
capacitação e formação de
Projetistas e Instaladores".

Ao final das palestras  fo-
ram apresentadas as conclu-
sões e os encaminhamentos
a serem dados.



5Unindo e Fortalecendo o TrabalhadorNosso Sindicato

NIPOMED
Desde julho de 2016,

uma parceria do Sindi-
bombeiros com a empre-
sa Nipomed oferece gra-
tuitamente um sistema de
saúde a todos os associ-
ados. Ou seja, por um
ano, cada associado terá
direito à carteirinha sem
pagar mensalidade, com

o pagamento apenas de consultas médicas e exa-
mes. Um benefício enorme, já que o plano Nipomed
tem o custo anual de R$ 890,00. E mais: os valores
de consultas e exames também não pesam no bolso,
numa rede credenciada com mais de 13 mil opções
em todas as especialidades médicas, laboratórios de
análises clínicas e de imagem, entre outros.

ESCOLA DE DANÇA MARA SANTOS
Cursos com o mesmo valor fixo mensal. A Escola

de Dança Mara Santos oferece dança de salão, zum-
ba, sertanejo, samba rock/gafieira, sertanejo univer-
sitário, dança do ventre, tango, lady style, stiletto, zouk
black e salsa. Avenida Jabaquara, 1546 - 1º andar -  -
São Paulo/SP.

(11) 5585-9762
WhatsApp: (11) 99697-5401 / 98283-7040.

UNIVERSIDADE ANHANGUERA
Descontos de no mínimo 10% em vários cursos,

com exceção de Odontologia, Medicina Veterinária
e Medicina. A Universidade Anhanguera tem cam-
pus em diversas localidades. www.anhanguera.com

FACULDADE MUNDIAL
Descontos de 15% em vários cursos. A Faculda-

de Mundial possui o Programa de Formação de No-
vos Executivos. Avenida Paulista, 2.200 - 12º andar -
São Paulo/SP.

(11) 3266-5944 / 3016-5998.
www.faculdademundial.edu.br

FIG UNIMESP
Descontos de 40% nas mensalidades escolares

do Centro Universitário Metropolitano de São Paulo
(FIG UNIMESP). Rua Dr. Solon Fernandes, 155 -
Guarulhos/SP.

(11) 3544-0333.
www.fig.br

CONVÊNIOS 2016CONVÊNIOS 2016
Desde o início do ano, são 23 novos convênios

para associados e dependentes
O trabalho para melhorar o dia a dia dos associados do Sindibombeiros SP e de seus dependentes é
constante. Só nos 10 meses de 2016, até o fechamento desta edição, a Diretoria do Sindicato, através
do Departamento Intersindical, da Secretaria e das subsedes, havia conquistado 23 novos convênios.
Há também convênios firmados em anos anteriores. Todos com descontos e facilidades. Confira nesta
Página e na Página 6, quais são as novidades. E acompanhe outras informações nas páginas do site

(www.sindibombeiros.com.br) e no Guia de Convênios encaminhado a todos os associados.

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
GOLDEN BEACH RESIDENCE

SERVICE

Possui piscina aquecida, saunas, sala de ginásti-
ca, salão de jogos, quadra de Squash, além de inter-
net grátis, vaga na garagem e muito mais. Rua Ben-
jamin Constant, 201 - Praia das Pitangueiras - Gua-
rujá - SP.

(13) 3878-7300.
www.goldenbeach.com.br

LA BELLA TOSCANA HOTEL E
POUSADA

Descontos de 20% nas reservas. O La Bella Tos-
cana Hotel e Pousada é de família italiana da região
da Toscana. Conta com infraestrutura completa de
lazer como: piscina, quadra multiuso, lago para pesca
esportiva, cachoeira para apreciação e fotos, trilha
ecológica, sala de tv, lareira, wi-fi no restaurante, toca
da maritaca para reuniões e atividades de lazer. Rua
Boa Vista, 441 - Águas de Lindoia - SP

(19) 3824-4739
recepcao@labellatoscana.com.br
www.labellatoscana.com.br

ACADEMIA EVOLUTION
Descontos de 50% na taxa de matrícula e de 10%

nas mensalidades. A Academia Evolution oferece três
opções de plano para quem quer se exercitar e en-
trar em forma. Avenida Marechal Floriano Peixoto,
284 - 1º andar - Santos/SP.

(13) 3877-8998.
www.evolutiongym.com.br

HOTÉIS NACIONAL INN
Descontos de 20% nos 51 hotéis compostos pela

rede do Grupo Hotéis Nacional Inn em todo o territó-
rio nacional. Na foto, o Hotel Nacional Inn Poços de
Caldas, em Minas Gerais.

(11) 3228-6411.
vendas@hoteisnacionalinn.com
www.nacionalinn.com.br
www.youtube.com/watch?v=qzbIS57DFrI

TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE
PRUDENTE

Descontos nos títulos familiar e individual. O Tê-
nis Clube de Presidente Prudente possui um balneá-
rio com piscinas e toboáguas, quiosque, espaços de
relaxamentos, bar e uma série de modalidades es-
portivas. Avenida Washington Luiz, 1841 - Jardim
Paulista.

(18) 3226-4211
www.tenisclubepp.com.br

HOTEL SÃO FRANCISCO
Descontos de 10% nas reservas. O Hotel São

Francisco está localizado no coração de Poços de
Caldas, em frente ao Parque José Afonso Junqueira,
local de eventos como encontro de automóveis anti-
gos, shows como a Sinfonia das Águas e muitas ou-
tras atrações. Rua Padre Feijó, 44 - Poços de Caldas
- MG.

(35) 3722-1616.
www.hotelsfrancisco.com.br
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ACADEMIA PHYSICAL FITNESS
STAR

Descontos de acordo com o plano de interesse

dos alunos. A Academia Physical Fitness Star possui

equipamentos de musculação e salas climatizadas

para aulas de zumba, funcional, circuito, ginástica lo-

calizada, jiu jitsu, box e muay thai. Avenida Manoel

Goulart, 2400 - Presidente Prudente - SP.

(18) 3221-0185 / 3221-4327

 Facebook: Academia Physical Fitness Star.

ESCOLA TUTTI BAMBINI
Descontos de 20% sobre a tabela de preços. A

Escola de Educação Infantil Tutti Bambini atende

crianças de 04 meses a 05 anos de idade. Avenida

Melchert, 597 - São Paulo/SP.

(11) 2653-9629

Facebook Escola Ed. Infantil Tutti Bambini

www.escolatuttibambini.com.br

www.escolatuttibambini.net.br

COLÉGIO CERTUS

Descontos de 25% nos pagamentos à vista.

CEPAC CENTRO DE
DIAGNÓSTICOS

Em duas unidades:

Centro Guarulhos - Av. Dr. Timóteo Penteado, 5 -

2° andar - Guarulhos - SP

Pimentas Guarulhos - Av. Juscelino K. de Olivei-

ra, 4.305 - Guarulhos - SP

(11) 2442-2200

cepac@cepac.com.br

www.cepac.com.br

CASARA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
Descontos de 30% na linha de cosméticos, medi-

camentos manipulados e outros produtos naturais da

Casara Farmácia de Manipulação. Rua São Sebasti-

ão, 757 - Presidente Prudente.

(18) 3221-4314 / 3903-3652

MATTRESS STORE COLCHÕES

Descontos de 20% nas mensalidades para os en-

sinos infantil, fundamental e médio. Para o período

integral, descontos de 10%. Avenida Presidente João

Goulart, 951 - São Paulo/SP.

(11) 2818-6499

certus@certus.com.br

www.certus.com.br

DR. ARTHUR RASZL NETO
Consultório Odontológico. Rua Encarnação Gar-

cia Sanches, 500 – sala 01 – Wanel Ville – Soroca-

ba/SP.
(15) 3342-9859

AUTO-ESCOLA CALIFÓRNIA

Descontos de 10% válidos para a unidade do bair-

ro da Saúde. Rua Carneiro da Cunha, 201.

(11) 5594-3041

aecalifornia01@yahoo.com.br

WIZARD

Nas cidades de Votorantim e Sorocaba, parceria

com as escolas de idiomas: Wizard Votorantim, Wi-

zard Itavuvu, Wizard Santa Rosália, Wizard Jardim

São Paulo e Wizard Santa Clara. Descontos de 20%

para os níveis iniciantes e classes econômicas. Cur-

sos de Inglês, Espanhol, Alemão, Francês, Italiano,

Japonês e Chinês (Mandarim).

CURSO ÊXITO

Descontos de 25% nos Cursos de Pós Gradua-

ção e Profissionalizantes e de 30% nos Cursos Téc-

nicos. Avenida Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 644

– Jd. Aquários – São José dos Campos/SP.

(12) 3923-2293

claudia@cursoexito.com.br

COLÉGIO IMPACTO

A Mattress Store Colchões oferece camas box +

colchões nos tamanhos: solteiro, casal, queen, king,

ou sob medida, até a linha de travesseiros de espu-

ma, fibras e penas e plumas, além de acessórios como

protetores e capas para colchão e travesseiro. Rua

Teodoro Sampaio, 1295 - São Paulo - SP.

(11) 3061-0475

www.mattressstore.com.br

MECÂNICA TOTAL AUTOMOTIVO
Descontos de 15 a 20% sobre o valor total dos

serviços, com exceção dos serviços em promoção.

Rua Dr. Albertino Sobrado, 111B – loja – Jd. Bongi-

ovani – Presidente Prudente/SP.
(18) 3223-1709
www.totalautomotivo.com.br

Descontos de 25% nos Cursos Técnicos e de

Qualificações (período noturno), de até 50% (perío-

do matutino) e de 15% nos Treinamentos. Rua Ge-

neral Glicério, 355 – Araçatuba/SP.

Saiba mais sobre seu sindicato www.sindibombeiros.com.br
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DEPARTAMENTO JURÍDICO

Dra. Priscila Tasso de Oliveira

STF mantém
jornada de
12X36 horas para
os bombeiros civis

O Supremo Tribunal Federal

derrubou a ação da

Procuradoria Geral da

República, emitida em 2012, e

manteve a jornada de trabalho

para os bombeiros civis de 12

horas corridas para cada 36

horas de descanso, numa

jornada de 36 horas semanais

de trabalho.

 A decisão do STF aconteceu

no último dia 14 de setembro,

mantendo válida a lei (nº 11.901/

2009) que regulamentou a

profissão de bombeiro civil.

Pelo entendimento dos ministros

do STF, a jornada 12X36 é

justa, já que a Constituição

permite um ajuste nos horários

em acordos coletivos.

 Na ação assinada pelo ex-

procurador geral da República,

Roberto Gurgel, havia a

argumentação de que "a

extensa jornada violava o direito à

saúde, além dos riscos de acidente".

Isto, porém, foi contestado pelos

ministros do STF que derrubaram a

ação de Gurgel por entender que a

jornada dos bombeiros civis de 36

horas semanais é menor ao ser

comparada com a jornada da

maioria dos demais trabalhadores,

no total de 44 horas semanais.

 "A decisão do STF foi uma vitória

para a categoria. Agora, os

empresários que resistiam em

aplicar a jornada 12X36 não têm

mais desculpas, não podem se

basear na ação que tentava

derrubar esse benefício. A lei que

regulamentou nossa profissão e

as convenções coletivas devem

ser cumpridas", afirmou

Derivaldo Alves, presidente da

Federação Nacional dos

Bombeiros Civis (FENABCI) e

do Sindibombeiros SP.

Contribua com

o Sindicato!

Não corra o risco de ficar sem

os benefícios conquistados

A decisão foi do
juiz Eduardo Ro-
ckenbach Pires, da
30ª Vara do Traba-
lho de São Paulo. Ao
julgar o caso de um
trabalhador que se
recusava a contribuir
com o Sindicato de
sua categoria, o ma-
gistrado decretou
que o trabalhador não tivesse direito de receber os benefíci-
os previstos no Acordo Coletivo, e ainda afirmou: "O traba-
lhador sustentou não ser sindicalizado e, por isso, negou-se a
contribuir para a entidade sindical. A despeito disso, não
menos certo é que as entidades sindicais devem ser valori-
zadas, e precisam da participação dos trabalhadores da ca-
tegoria (inclusive financeira), a fim de se manterem fortes e
aptas a defenderem os interesses comuns", defendeu o juiz.
A sentença proferida é referente ao processo nº 01619-2009-
030-00-9, item 6.

 Em outras palavras, o juiz disse ser justo que o autor não
se beneficie das vantagens negociadas pelo Sindicato a fa-
vor da categoria, já que o mesmo se recusa a contribuir com
a entidade.

 Oracildes Tavares, presidente do SINTRIVEL, fala so-
bre o assunto: "Para o movimento sindical esta é uma deci-
são muito importante, que abriu jurisprudências para deci-
sões semelhantes em outros casos. A Justiça do Trabalho
começa a reconhecer a importância da manutenção dos sin-
dicatos para a luta em benefício das categorias que repre-
sentam.  Isso vem fortalecer o movimento sindical, já que a
primeira estratégia para enfraquecer os sindicatos tem sido
a política de não contribuir com a entidade. Todo trabalhador
tem que receber salário pra se sustentar. Da mesma forma,
qualquer empresa precisa cobrar pela prestação de servi-
ços. Com as entidades sindicais é a mesma coisa, o dinheiro
para sustentar o sindicato precisa vir de algum lugar. Como
o Sindicato é dos trabalhadores, são os trabalhadores que
precisam contribuir para a manutenção do mesmo. Cada tra-
balhador precisa saber claramente que o Sindicato existe
para garantir os direitos dos trabalhadores através das Con-
venções Coletivas de Trabalho que são negociadas todos os
anos com os patrões. Mil trabalhadores juntos têm mais for-
ça pra negociar um aumento salarial, por exemplo, do que
um trabalhador sozinho".
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Quatro cidades do Estado foram contempladas este ano com a inauguração de novas subsedes: Presidente
Prudente, Araçatuba, Sorocaba e São Bernardo do Campo. “Nosso objetivo é ficar cada vez mais próximo

dos associados, ao levar o atendimento da sede para as diversas regiões do Estado de São Paulo. Tudo
para facilitar o dia a dia de todos”, garante o presidente do Sindibombeiros SP, Derivaldo Alves.

Com as novas subsedes, o Sindicato soma um total de sete unidades descentralizadas da Sede (junto com
Campinas, Santos e São José dos Campos), que oferecem serviços como homologação, dentistas, clínicas

médicas, clubes, hotéis, academias, e muitos outros.

SUBSEDES Sindibombeiros não para de crescer e
inaugura mais quatro subsedes

Leia também as matérias sobre as novas Subsedes Sorocaba e São Bernardo do Campo, recém inauguradas, nas Páginas 9 e 10, respectivamente.

AS SUBSEDES INAUGURADAS NO 1º SEMESTRE

Rua Luiz Pereira Barreto, 399 – Centro.
Tel.: (18) 3304-1151
E-mail: subsede.aracatuba@sindibombeiros.com.br

Presidente Prudente

Rua Joaquim Nabuco, 241 – Centro.
Tel.: (18) 3223-2771
E-mail: subsede.presidenteprudente

@ sindibombeiros.com.br

A funcionária
Mariana, da
Subsede
Presidente
Prudente

Araçatuba

SUBSEDES CAMPINAS, SANTOS E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Campinas

Rua Costa Aguiar, 96-98, sala 68 – Centro. Edifício
Fernando Martini (próximo à Rodoviária de Campi-
nas).
Tel.: (19) 3234-0362
E-mail: subsede.campinas@sindibombeiros.com.br

Santos

Rua Afonso Pena, 296, sala 21 – Boqueirão.
Tel.: (13) 3323-1078 e 3321-6581
E-mail: subsede.santos@sindibombeiros.com.br

São José dos Campos

Rua Dom Carmine Rocco, 91
sala 40 – Jd. Paulista.
Tel.: (12) 3206-0978
E-mail: subsede.saojosedoscampos@sindibombeiros.com.br

A funcionária Gisele, da Subsede São José dos Campos

A funcionária Michelle, da
Subsede Araçatuba

O
funcionário
Levi, da
Subsede
Araçatuba

A funcionária Thalita, da Subsede  Campinas

A funcionária Priscila,
da Subsede Santos
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Nova Subsede Sorocaba

Distante 84 km da Capital, a cidade de Sorocaba agora também conta com uma Subsede do
Sindibombeiros. No último dia 23 de setembro aconteceu a inauguração da unidade, onde

estiveram presentes diretores, funcionários do Sindicato e convidados.
 "Esta foi a sexta Subsede que inauguramos para melhorar cada vez mais o nosso atendimento

aos trabalhadores da categoria", destacou o presidente do Sindibombeiros, Derivaldo Alves.

Subsede Sorocaba
Rua XV de Novembro, 46 - Sala 04 - Centro.  Tel.: (15) 3318-6637

E-mail: subsede.sorocaba@sindibombeiros.com.br

Presidente Derivaldo
Alves discursa durante
inauguração da Subsede
Sorocaba, ao lado do
vice-presidente Feitoza
(1º da esq, p/ dir.), do
assessor do deputado
Carlos Cezar, Oliver, do
presidente do Sindicato
dos Bombeiros Civis de
SC, Samuel, e do diretor
Orivaldo

Presidente Derivaldo fala sobre os detalhes da
Campanha Salarial 2016/2017

Presidente
Derivaldo, vice-

presidente Feitoza,
diretores Edson,

Gomes, Neto e
Ivaldo, presidente

do Sindicato de SC
Samuel, diretor de

SC Clecio, e
bombeiro Xaxá

Presidente e vice com bombeiros
civis e convidados

Presidente e vice com trabalhadores da
região de Sorocaba

Presidente e vice com diretores do
Sindicato dos Bombeiros Civis de SC

A funcionária Amanda, da
Subsede Sorocaba

O vice-presidente do Sindibombeiros, Feitoza,
presta atendimento na Subsede Sorocaba
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Nova Subsede São Bernardo do Campo
O Sindibombeiros inaugurou no último dia 27 de setembro sua sétima Subsede, na cidade de São Bernardo do Campo, ABC Paulista, distante 22 km da

Capital. O evento reuniu diretores, funcionários do Sindicato e convidados.
Somente no ano de 2016, foram inauguradas quatro novas subsedes, totalizando sete disponíveis aos associados em várias regiões do Estado.

"É com imensa alegria que conquistamos um novo espaço exclusivo para o atendimento a nossos associados e a todos os trabalhadores da categoria. O
Sindicato, com esta sétima Subsede, fica mais forte e preparado para chegar mais próximo dos nossos companheiros, com o atendimento descentralizado

da Sede", comemorou Derivaldo Alves, presidente do Sindibombeiros.

Presidente Derivaldo, diretor
Edson, bombeiros civis e

convidados

Derivaldo Alves, presidente do Sindibombeiros,
durante cerimônia de inauguração da Subsede São
Bernardo do Campo

Nova subsede ficou lotada com
a presença de bombeiros civis da região

 familiares e convidados

Bombeiros civis que atuam no ABC Paulista com o
diretor Edson e o presidente Derivaldo

A funcionária Tainara, da Subsede
São Bernardo do Campo

O diretor do Sindibombeiros, Edson, presta
atendimento na Subsede São Bernardo do Campo

Da esq. p/ dir., Araújo,
bombeiro civil da

CGA, Edson de Jesus,
diretor do

Sindibombeiros SP,
Rocha, bombeiro civil

da CGA, Araújo,
bombeiro civil da

Mercedes Benz,
Moura, da Mercedes

Benz, e Willians,
bombeiro civil da CGA

Da esq. p/ dir., Carlos Guido,
representante da CGA, Luiz
Crispim, presidente do
Sindicato dos Técnicos de
Segurança do Trabalho de
SBC e Região, Roberto Alves,
presidente do Siemaco ABC,
Derivaldo Alves, presidente
do Sindibombeiros SP, Dra.
Ivani Bramante,
desembargadora do TRT (2ª
Região), e Marilda (Teka)

Subsede São Bernardo do Campo
Avenida Antártico, 218 - Casa 02 - Sobreloja - Jardim do Mar. Tel.: (11) 2534-7153

E-mail: subsede.saobernardodocampo@sindibombeiros.com.br


