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PISO BOMBEIROS R$ 824,78
E SALVA-VIDAS R$ 630,06

No dia 29 de novembro a classe tra
balhadora brasileira, convocada pe-

las suas centrais, tais como a SDS, CAT,
CGTB e etc, realizaram grande carreata
que ficou conhecido como o DIA NA-
CIONAL DE LUTA, pela valorização do
salário mínimo e pela redução da jorna-
da de trabalho sem a redução do salário.
A carreata tomou as ruas da Brasília
numa grande manifestação, onde o Sin-
dibombeiros, a SDS e muitos outros Sin-
dicatos, e muitos trabalhadores no ge-
ral, mostraram sua insatisfação com as
normas atuais, exigindo dos parlamen-
tares e do Governo que o Orçamento da
União, envie recursos para alcançar as
metas para o próximo ano.

A reivindicação pelo salário mínimo
de R$ 400,00, redução de jornada de tra-
balho de 40 horas semanais e reajuste de
13% na tabela do Imposto de Renda,
mostra insatisfação com o aumento pro-
posto pelos nossos governantes que foi
de R$ 320,00 para o salário minimo.
Hoje no país um terço da população re-
cebe um salário mínimo. Os R$ 400,00
reivindicados representam apenas 1,8%
do salário do presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) que é de R$
22.000,00.

A principal meta das Centrais é que o
salário minino atinja o mínimo indicado para
a sobrevivência do trabalhador que é de R$
1.500,00, segundo o DIEESE, podendo ga-
rantir assim, educação, alimentação, saúde
e condições favoráveis ao seu desenvolvi-
mento dentro da sociedade.

Com um salário justo, conse-
guiremos mais empregos, mais ren-
da, mais consumo, num ciclo de
crescimento que é o contrario do
atual ciclo vicioso de juro e supe-

CARREATA EM PRÓL DE SALÁRIO MÍNIMO JUSTO!

rávit primário altos e da especu-
lação financeira que toma conta de
nosso país.

Não somente as centrais mas to-

Aumento
justo para

nossa
classe

O SINDIBOMBEIROS, sem
pre lutando pelos direitos de

sua classe, conquista após negoci-
ações com o Sindicato patronal o
aumento justo para nossa classe.
E para quem pensa que somente o
piso salarial foi alterado se enga-
na. A nova Convenção Coletiva de
Trabalho 2005/2006 traz outras
grandes mudanças para os traba-
lhadores. Uma delas é discussão
sobre a alteração da data base de
setembro para maio. Outra mudan-
ça é a Assistência Médica Ambu-
latorial que garantirá ao trabalha-
dor um desconto justo do piso. O
Sindicato fechou convênios com
empresas reconhecidas em merca-
do para o atendimento laboral tais
como Ameplan, Vectra e a Essen-
cial, ampliando a rede de atendi-
mento que hoje é só na capital para
grande São Paulo e Interior.

dos os trabalhadores que comparece-
ram ao ato tem a esperança de um país
melhor onde todos possamos viver dig-
namente.

Setembro foi época de dissídio e acor
dos coletivos, e foi pensando na se-

gurança de sua família, que o Sindicato
está disponibilizando a assistência médi-
ca que você precisava.

O SINDIBOMBEIROS vendo que
muitos ainda não possuíam um plano de
saúde, e tinham que muitas vezes que
aguardar horas em filas de atendimento,
ou andar quilômetros para poder achar
um atendimento medico que muitas ve-
zes não era adequado, fechou parcerias
com as melhores empresas do ramo de

ASSISTENCIA MEDICA, MAIS UMA

CONQUISTA PARA NOSSA CLASSE!!!
saúde para atendimento medico. Conta-
remos com a AMEPLAN para atender
todo o território de São Paulo - Capital,
Grande São Paulo e ABC Paulista. Já no
interior de São Paulo, Campinas e região
teremos a VECTRA que atenderá aos as-
sociados. Tendo a ESSENCIAL que aten-
derá a Baixada Santista. Garantindo qua-
lidade e atendimento de primeiro mundo,
como clinico geral, exames, consultas
medicas, exames, tratamentos e etc, sem-
pre com os melhores especialistas.

Sendo a saúde o item de maior impor-
tância, assim como alimentação, moradia
e educação, o SINDIBOMBEIROS pro-
curou algo que pudesse cobrir a todos
seus associados sendo da capital,  interi-
or e baixada com qualidade e segurança.
Agora quem não possuía um plano de
saúde, vai poder contar com qualidade
com um preço diferenciado, podendo usu-
fruir de exames, consultas, check-ups.
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Expediente

alavra do PresidenteP

O Sindicato tem conseguido ampliar sua atuação dentro
de todo o estado de São Paulo. Estão sendo programa-

das visitas em postos em varias cidades do interior onde nos-
sos representantes tem conversado com os bombeiros e le-
vando o conhecimento sobre quem é o Sindicato, qual o nosso
dever e quais são os direitos e deveres do Bombeiro Profissi-
onal Civil.

Preocupado em atender também nossos associados que
residem em outras cidades o Sindicato tem constantemente
feito reuniões e negociações para poder suprir as necessida-
des de todos.

Fazendo um Sindicato mais forte, podemos garantir me-
lhores condições para todos os trabalhadores, conseguir bri-
gar pelos direitos que todos nós temos como trabalhador. Por
isso é importante estar associado ao seu Sindicato, é isso que
levamos quando visitamos postos, e infelizmente ainda encon-
tramos companheiros que relutam em tornar-se sócios.

2005 foi um ano de muitas mudanças, a nova sede do
Sindicato, mudanças na Convenção Coletiva de Trabalho, con-
vênios que o Sindicato vem trabalhando para poder atender
de uma forma melhor a todos. Graças ao nosso esforço e a
Deus conseguimos fechar o ano com positivismo e com no-
vas metas para 2006. Desejo a todos os companheiros um
ótimo e feliz 2006. Agradecer a todos que de uma forma ou
de outra contribuíram para tornar o SINDIBOMBEIROS o
que ele é hoje.

O seu

Sindicato

indo até

você

Jurídico
FAÇA VALER
OS SEUS
DIREITOS!!!

ADICIONAL INSALUBRIDADE,
PERICULOSIDADE, NOTURNO;
QUANDO E COMO RECEBER?

Temos recebido varias liga
ções questionando sobre

os adicionais que podem ser
pagos aos Bombeiros Civis
dentro de suas funções, como
o adicional de insalubridade, de
periculosidade, adicional notur-
no, horas extras.

De acordo com a Conven-
ção Coletiva de Trabalho o
Bombeiro Civil que tiver expo-
sição a condições insalubres
(riscos ou exposição a condi-
ções de trabalho que possam
prejudicar a saúde e o bem es-
tar do trabalhador), atividades
perigosas conforme regulamen-
tação do Ministério do Traba-
lho tem direito aos adicionais,
desde que seja constata tal si-
tuação por um Técnico de Se-

gurança do Trabalho. O próprio
funcionário ou ate mesmo a
empresa não tem como medir
quais os níveis de insalubridade
ou de periculosidade do local de
atuação. Existe um limite que o
próprio Ministério do Trabalho
considera como tolerante.

Nos casos em que são pa-
gos os adicionais, tem que ha-
ver o laudo para que o profis-
sional possa receber, em caso
de insalubridade, a porcenta-
gem correta referente ao seu
salário base. Já em adicional
de periculosidade a porcenta-
gem é de 30%, onde também
se faz necessário laudo.

No caso do adicional notur-
no, todos os companheiros que
trabalham entre 22:00 horas e

05:00 da manhã tem um adici-
onal de 20% sobre seu
piso.Caso o trabalhador deixe
de se expor a condições de in-
salubridade, condições perigo-
sas, ou trabalhe dentro do li-
mite de horas, ele também dei-
xa de receber os adicionais
pagos pela empresa, só voltan-
do a receber caso volte a tra-
balhar em tais condições.

Caso tenha alguma duvida o
SINDIBOMBEIROS oferece aos
associados Assistência Jurídica
gratuita com advogada todas as
4a feiras, à partir das 14h00.
Agende um horário e tire suas
duvidas sobre seus direitos!
Marcação de atendimento de
Segunda a Sexta das 08h00 às
18h00. Na secretaria do SINDI-
BOMBEIROS ou por telefone.

SINDICALIZAÇÃO, TRABALHADOR
ORGANIZADO CONQUISTA
MUITO MAIS VANTAGENS!!

O SINDIBOMBEIROS
ampliando sua área fez

visitas aos postos de trabalho,
através de seus representan-
tes nos postos onde eles tem
conversado com muitos com-
panheiros a respeito de suas
jornadas de trabalho, piso sa-
larial, registro em Carteira,
sobre as condições de traba-
lho do Bombeiro Civil. "Temos
encontrado muitas irregulari-
dades dentro de alguns postos,
vemos bombeiros exercendo
funções diversas, piso e regis-
tro antigos, falta de equipamen-
tos para que os bombeiros pos-
sam trabalhar em caso de
emergência e até mesmo no
dia a dia".

A grande dificuldade que
temos encontrado algumas
vezes para poder brigar por
melhoras de alguns postos é a

falta de conhecimento de al-
guns companheiros sobre o tra-
balho que o Sindicato vem fa-
zendo, e até mesmo sobre o
próprio Sindicato, a falta de
associações para que possa-
mos nos unir e mais forte lu-
tarmos por melhorias para a
categoria. Temos que dar as
mãos para combater esse tipo
de acontecimento, e melhorar
as condições de trabalho para
os Bombeiros Civis e Salva
Vidas. Você que ainda não se
associou ao SINDIBOMBEI-
ROS venha conhecer nossa
sede e veja as vantagens de
se tornar sócio, alem de forta-
lecer o Sindicato que represen-
ta sua categoria, garantindo
assim melhorias para todos.
Caso seu posto não tenha sido
visitado ainda, entre em con-
tato com o SINDIBOMBEI-

ROS e peça uma visita a nos-
sos representantes, via e-mail
ou telefone. Receba bem nos-
sos representantes, pois eles
são mais um canal de comuni-
cação que o Sindicato disponi-
biliza aos trabalhadores. Não
deixe que seus direitos sejam
desrespeitados, como diz o
povo "UNIÃO FAZ A FOR-
ÇA". Se o companheiro já  nos
conhece,  então   traga   seus
colegas de trabalho para nos
conhecer também e aprovei-
tar as vantagens de um asso-
ciado.

ATENÇÃO: muitos associ-
ados estão com suas fichas
cadastrais com informações
antigas,  caso   seja  você  um
deles  entre  em  contato co-
nosco para que possamos atu-
alizar seu cadastro e assim
mantermos um contato direto.
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Hoje em dia com as crises econô
micas que o mundo atravessa, a

mulher cada vez mais tem tido que par-
ticipar na renda da familiar, fazendo
com que elas tenham que ir trabalhar
para poder ajudar seus maridos. A FE-
MACO vendo essa necessidade, criou
o Centro de Convivência Aída Viscon-
de Bastos, para poder ajudar as famíli-
as que possuam filhos pequenos e  não
tem onde deixá-los enquanto trabalham,
o presidente da Federação e um dos
criadores da idéia, Roberto Santiago,
falou da importância de se ter um cen-

C l a s s i f i c a d o s
Assistência Odontológica Gratuita!!!

*Exame clinico inicial, plano de tratamento, perícia final, radiografia, profilaxia, polimento coronário,   orientação
higiene bucal,  odontopediatria,  aplicação de  selantes (até 12 anos) e emergências.
Garanta sua saúde bucal, entre em contato com o Sindicato e veja como utilizar o plano Odontológico!

UNIVERSIDADE E COLEGIO BATISTA
Instituição centenária na área da educação em São Paulo, oferecendo diversos cursos que vão desde a
Educação Infantil até a faculdade com cursos de Sistema de Informação, Pedagogia, Superior em ensino
fundamental e muitos outros. Descontos exclusivos para associados.
Garanta uma educação de porte para você e seus filhos.

UNIVERSIDADE IBIRAPUERA
Descontos de 25% em média para cursos superiores de graduação ou tecnológicos aos associados e seus
dependentes sendo pago até o dia 10 de cada mês. Cursos na área de humanas, exatas, tecnológicas e
jurídicas.
Se você é associado do Sindicato entre em contato conosco e peça seu desconto.
Maiores informações entre em contato com o SINDIBOMBEIROS.

CLINICA DE OLHOS NOVA VISÃO
Lentes de contato Nacional e Importada, Óculos de todas as marcas. Consultas somente com guia medica que
deverá ser retirada na sede do Sindicato.
R. Quintino Bocaiúva, 161. Atendimento com H Marcada

VOCÊ PODERÁ FAZER A DIFERENÇA ! PODERÁ SALVAR VIDAS, SEJA BOMBEIRO CIVIL!
 O SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS COLOCA À SUA DISPOSIÇÃO OS SEGUINTES

CURSOS:
� FORMAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL
CARGA HORARIA DE 125 H/AULA
� RECICLAGEM
    CARGA HORARIA DE 30 H/AULA
� HELIPONTO
CARGA HORARIA DE 40 H/AULA
� QUALIFICAÇÃO CONTINUA DE BOMBEIRO CIVIL
(Cursos e palestras a serem programadas pela empresa ou pelo Sindicato)
Capacitação com qualidade e excelência!!!
Cursos com reconhecimento pelo MEC, MINISTERIO DO TRABALHO e instrutores altamente capacita-
dos!!!

DISK DENÚNCIA
Atrasos de pagamentos, Piso Salarial defasado, Horas Extras, falta de registro ligue para o SINDIBOMBEI-
ROS e exija seus direitos de ser tratado com dignidade.
Atendimento a Bombeiros Civis e Salva Vidas.
11 xx 6251-0995 / 6221-1034 / 6221-0957 de segunda a sexta feira das 08h00 às 18h00

LABORATORIOS PRESECOR
Rede de Laboratórios com mais de 1.000 tipos de exame conveniado ao  SINDIBOMBEIROS e com
descontos especiais em exames para associados.
Com três unidades em São Paulo, Santana, Freguesia do Ó e Tatuapé.
Entre em contato com o Sindicato e veja como utilizar esse beneficio.

CENTRO MEDICO BRESSER
O Centro  Medico Bresser  atende  a  varias Especialidades    tais    como:   clinica geral,
Dermatologista, oftalmologista, Gastroenteorologista, ginecologista, neurologia, ortopedia,
Otorrinolaringologista, pediatria, urologista, Psicologia e exames médicos.
Situado   a   Rua   Bresser, próximo ao Metro Brás,  o  centro  conta  com uma avançada
Tecnologia  e   uma   experiente equipe   de Médicos.
O Atendimento Somente  acontecerá  mediante guia medica, que   deverá   ser  retirada  na  secretaria em
Horário comercial e somente será aceito se houver o carimbo do SINDIBOMBEIROS.

COLONIA DE FÉRIAS BERTIOGA, laser e diversão para os associados!!!
A colônia de Férias é o local ideal para que você e sua família desfrutem de total conforto e tranqüilidade, com
quartos familiares e casal, piscina adulto e infantil, sauna a vapor, churrasqueira, salão de jogos e bar,
playground, e nos quartos ventiladores de teto, televisão e geladeira.
A 15 minutos do centro de Bertioga e do Sesc,  a  pousada  conta com café da manhã, almoço e janta inclusos
na diária.
Reserve sua estadia  em nossa  secretaria com antecedência de pelo menos 15 dias para que possamos alocar
você e sua família e que todos possam desfrutar  de  mais  esse  beneficio  que  o  SINDIBOMBEIROS
oferece   para   seus associados. Se você companheiro  ainda não é associado  entre  em contato nos telefones:
11 xx 6251-0995 / 6221-1034 / 6221-0957 de segunda a sexta feira das 08h00 às 18h00.
Se você já é associado mas ainda não conhece a Pousada, faça uma visita a sede do Sindicato e conheça
mais esse beneficio que  você  pode  desfrutar  com  toda  a  sua família.

Em novembro de 2005 nosso Presi
dente representou a voz do bom-

beiros civis e salva vidas do estado de
São Paulo na carreata sobre o salário
mínimo. Aconteceu também nesta data
o encontro entre o Sr Edílson, Presi-
dente do Sindicato dos Bombeiros Ci-
vis de Brasília - DF e o Sr Derivaldo,
Presidente do Sindicato dos Bombei-
ros Civis do Estado de São Paulo. Na
reunião foi discutido sobre a importân-
cia de tais representações e os rumos
da categoria em nível nacional, que ten-
de a crescer a cada dia. Nosso presi-
dente aproveitou o acontecimento para

BOMBEIROS CIVIS DE BRASILIA
TAMBEM TEM REPRESENTAÇÃO

CENTRO DE CONVIVENCIA
INFANTIL AÍDA VISCONDE BASTOS

tro de educação como esses para que
crianças que não tem condições de es-
tar numa escola enquanto seus país tra-
balham, não fiquem na rua.

O Centro dará inicio as suas ativi-
dades em janeiro de 2006, contando
com educadoras especializadas, sala de
recreação, berçários, alimentação em
turno integral e encontra-se ao lado da
estação do Metro Tatuapé. A Sra Lu-
cia, coordenadora da instituição, está
fazendo entrevistas com os associados
para as matriculas de 2006. Maiores
informações, procure o seu Sindicato.

(Foto Roberto Santiago, Ainda Visconde, etc)

parabenizar o trabalho que vem
sendo feito pelo Sindicato de
Brasília junto aos bombeiros.

. "É importante termos or-
ganizações que representem
nossa classe em outros esta-
dos. Assim nos tornamos cada
vez mais forte e atingimos um
nível de reconhecimento muito
maior do que temos hoje em
dia."

Encontros como esses e
iniciativa de tais pessoas devem

acontecer sempre para tornar a cate-
goria forte. Temos tido informações do
surgimento de Bombeiros Civis em vá-
rios estados do país e vemos a impor-
tância de organizarmos sindicatos e ter-
mos política própria, já que nossa clas-
se tem muitos diferencias em relação
a outras classes, e tendo hoje em dia
uma necessidade se ter um bombeiro
civil em vários locais tais como shop-
pings, faculdades, mercados, empresas,
industrias, comercio, etc. para garantir
a segurança dos envolvidos por profis-
sionais treinados para o pronto atendi-
mento.
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A FENASCON (Fed Nac dos Trab em
Serv, Asseio e Conservação, Lim-

peza Urbana, Ambiental e Áreas Verdes)
e a FEMACO (Fed dos Trabalhadores em
Serv, Asseio e Conservação, Limpeza
Urbana, Ambiental e Áreas Verdes do Es-
tado de SP, junto com o SINDIBOMBEI-
ROS promoveram no dia 09 de maio o
Fórum de Debates no auditório da FE-
NASCON para unir, na medida do possí-
vel, ao Projeto Lei 3669 outros pontos de
interesse da classe. Nosso país ainda não
dispõe de uma legislação federal voltada
exclusivamente a Segurança Contra In-
cêndio, pois cada estado da Federação
possui normas próprias, que na maioria
das vezes tem fundamentos iguais.

A Norma Regulamentadora NR-23,
trata da Proteção Contra Incendios, cuja
a fiscalização compete ao Ministério do
Trabalho ou órgãos federais, estaduais
ou municipais sob delegação do próprio
Ministério.

O Deputado Federal Arnaldo Faria de
Sá, apresenta o Projeto de Lei que trata

FORUM DE DEBATES

sobre a especialização do Engenheiro de
Prevenção e Combate a Incendios, do
Técnico de Prevenção e Combate a In-
cendios e do Bombeiro Civil e dá outras
providencias.

O Projeto de Lei já deve ser de co-
nhecimento e de interesse de todos os
órgãos e dos profissionais do setor e que
deve ser estudado antes de sua aprova-
ção.

Foram colocados em discussão no
Fórum que contou com a presença de
profissionais de altíssima qualidade, tais
como o Tenente Cristian Souza Santos
do Corpo de Bombeiros Militar/Minas
Gerais, Fabio Domingos Pannoni da em-
presa Gerdau Açominas/CBCA, Sergio
Ceccarelli da ABPI - Assoc Brasileira de
Prevenção de Incêndio, entre outros, o
alcance do projeto; credenciamento dos
órgãos e estabelecimentos para forma-
ção; qualificação dos professores e ins-
trutores; currículo e carga horária; pro-
posta para adequação de lei e apresenta-
ção da proposta de lei e regulamento.

ENCONTRO COM

MINISTRO DO

TRABALHO

Nos meses que antecederam a car
reta que aconteceu em Brasília so-

bre o salário mínimo, houve na sede da
FEMACO, convocado pelo Presidente
da mesma, Sr Roberto Santiago, uma
importantíssima reunião com o Minis-
tro do Trabalho Sr Luis Marinho, onde
foram discutidos vários temas, entre eles
o aumento do salário mínimo para que
consiga suprir todas as necessidades bá-
sicas do trabalhador, tais como educa-
ção, saúde, garantia de emprego, alimen-
tação e sobre a Nova Reforma Sindical.

Para o debate foram convidados pre-
sidentes e diretores de vários sindicatos
que abordaram itens importantes às con-

dições de trabalho para o cidadão.
A mesa foi presidida pelo Sr Ro-
berto Santiago que coordenou as
questões levadas de cada classe tra-
balhista para o ministro.

O SINDIBOMBEIROS contou
com a participação de nosso Presi-
dente Derivaldo que levou ao co-
nhecimento de todos as dificulda-
des que estamos tendo dentro de
nossa classe, mostrou também o tra-

balho que o Sindicato vem fazendo jun-
to aos bombeiros e salva vidas, a impor-
tância de profissionais qualificados no
mercado de trabalho para que possamos
ter conquistas maiores e um representa-
tividade muito maior.

Hoje o SINDIBOMBEIROS luta por
uma estrutura melhor para poder aten-
der as necessidades básicas de todos, daí
a importância de termos associados para
podermos levar ao conhecimento de nos-
sos ministros nossa insatisfação com re-
lação as condições de trabalho.Tais reu-
niões são de grande importância para o
trabalhador que é o foco principal de
tudo.

MANIFESTO CONTRA A CORRUPÇÃO MARCA VESPERA DE 7 DE SETEMBRO!

No dia 6 de setembro, a partir das
10h00 da manhã houve encontro de

vários sindicatos e sindicalistas, partidos
e deputados na Praça da Sé para a mobi-
lização contra a Corrupção, o SINDI-
BOMBEIROS através de seu apoio a
SDS marcou presença no Evento com a
participação ativa de nosso presidente e
alguns companheiros que juntos foram
mostrar a cara e a indignação com os
acontecimentos atuais de nossa política.

A manifestação trouxe mais de 15 mil
pessoas, segundo a Policia Militar, para
o evento que saiu da Praça da Sé e an-
dou pelas ruas de São Paulo até as esca-
darias do Teatro Municipal.               Nem
mesmo a chuva conseguiu desanimar os
participantes que com faixas, placas,
cartazes, nariz de palhaço e ao som do
Hino da Independência, pediam um país
mais justo, melhores condições de tra-
balho, e políticos mais honestos. Os or-
ganizadores do evento a SDS (Social
Democracia Sindical), Força Sindical,
CAT (Central Autônoma de Trabalhado-
res), CIESP (Confederação das Indus-
trias do Estado de São Paulo) e OAB-SP
se reuniram com varias entidades sindi-
cais em um discurso e ao final da mani-
festação houve a leitura do manifesto por
Flavio D'Urso, Presidente da OAB-SP,

formulado por mais das 40 entidades
participantes, e que será distribuído aos
parlamentares. Na sede da FEMACO
após o evento o Presidente da mesma
Roberto Santiago, fez um breve discur-
so onde comentou sobre a importância
de atos como este para que possamos
mostrar nossa indignação contra um go-
verno que usa o dinheiro publico indevi-
damente. Que somos sim responsáveis
por nosso país e que devemos nos unir
para que casos como este não envergo-
nhem mais a população. "Esse foi ape-
nas um passo que demos para limpar
nosso país da sujeira que toma conta de

nosso governo". - Ro-
berto Santiago.

O ato teve participa-
ção de alunos do curso
de Direito, com o rosto
pintado e com varias
caixas de pizza na mão
que no final da passeata
pediam fim a corrupção.
O Deputado Walter Fel-
dmann também compa-
receu a manifestação e
deu varias entrevistas a
imprensa que divulgou
vastamente o aconteci-
mento.


