08 de Março

Dia Internacional da Mulher

Securitária associada, inscreva-se para o almoço em
homenagem ao Dia Internacional da Mulher
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II Café dos Aposentados
Já estão abertas as inscrições para os Cursos de Inglês
do Sindicato. A entidade oferece os módulos Básico I e II,
Intermediário I e II e Avançado I e II.
Os valores das mensalidades são atrativos e estão abaixo do
valor de mercado.
Os dias de aula serão de segunda a quinta-feira, nos períodos
da manhã, tarde e noite. Haverá ainda o curso intensivo aos
sábados.
Mais informações pelo e-mail monica@securitariosp.org.br
ou pelo telefone (11) 3259-0411.

A Diretoria do Sindicato dos Securitários informa que em
breve realizará o II Café dos Aposentados.
A finalidade do evento é reunir os aposentados associados
para um momento de descontração, rever os amigos e
relembrar os bons tempos idos.
Em breve divulgaremos data e local deste tão importante
encontro.
Aposentado, participe.
Visite sua casa que é o sindicato.
Informações e inscrições pelo
telefone (11) 3259-0411, ramal 216 ou
pelo e-mail itamar@securitariosp.org.br
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Prezado securitário...
Celebrar as conquistas da categoria alcançadas em 2014 e preparar-se para
objetivos a serem alcançados neste ano que se inicia. Este último é o pensamento
que conduzirá os trabalhos desta diretoria.
A busca incessante por conquistas e a defesa dos direitos da categoria
securitária é a nossa luta diária. A todo o momento estamos tentando ampliar e
consolidar ações que beneficiem nossos associados e seus dependentes.
Em 2014 escrevemos juntos uma história pautada na confiança, na força do
trabalho liderança e no constante diálogo.
E em 2015 não será diferente. Queremos continuar fazendo do sindicato uma
extensão da casa do associado, ampliando nossos serviços e modernizando cada
vez mais nossos espaços de lazer.
No momento em que escrevo essas linhas a vocês, nos encontramos em
Campanha Salarial. Serão dias de luta, assembléias extenuantes e discussões
acaloradas junto ao patronato a fim de buscarmos o devido reconhecimento da
categoria, reajustes condizentes com aquilo que o mercado produz e condições
dignas de trabalho a você securitário.
Conclamo a categoria a, mais uma vez, participar ativamente conversando
com os companheiros de trabalho e acompanhando de perto os desdobramentos da
nossa campanha salarial.
É fato que ainda há muito por fazer. Da parte desta diretoria, nossos associados
podem esperar empenho, ética, transparência e disposição ao trabalho.
Para que o sucesso que almejamos seja, passo a passo, alcançado, é
imprescindível o apoio e participação de toda a categoria.
Que o ano de 2015 seja marcado pelas conquistas, fortalecimento da categoria
e, acima de tudo, pelas alegrias da vida.
Conte sempre conosco.
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CONGRESSO

Aprovado pela CAS, microsseguro poderá
beneficiar população de baixa renda
A Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) aprovou, no dia 10, regras para a
criação dos microsseguros, destinados
especialmente à população de baixa
renda. O Projeto de Lei da Câmara
(PLC) 59/2013 agora segue para a
Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE).
O microsseguro é uma apólice
com cobertura feita sob medida para
amparar as pessoas com menores rendas
em situações que representem grandes
choques econômicos no orçamento
doméstico. Suas regras facilitadas
e impostos reduzidos permitem a
contratação, por preços mais acessíveis,
de seguros de vida, indenizações por
invalidez, reembolsos de despesa com
funeral, doenças graves e até seguros
educacionais, por exemplo.
A proposta, de autoria do deputado
Adilson Soares (PR-RJ), pretende
inserir pelo menos 100 milhões de
pessoas que estão fora do mercado de
seguro no Brasil. Ele esteve na reunião
da CAS e comemorou a aprovação. O
senador Vicentinho Alves (SD-TO) se
comprometeu a trabalhar pela aprovação
da proposta nas demais comissões da
Casa.
— O projeto é nobre e louvável — disse.

Apólices
Pelo texto, poderá comprar a apólice de microsseguro qualquer
pessoa física, profissional ou não, ou jurídica com fins lucrativos
(sociedade ou empresa individual), desde que se enquadre no
conceito de microempresa (faturamento anual de até R$ 360 mil).
O plano de microsseguro sofrerá limitações estipuladas
pelo órgão regulador, como limite máximo de valor segurado,
de vigência, de prazo para o pagamento da indenização e a
possibilidade de contratação de maneira simplificada, por
meio eletrônico. A fixação desses parâmetros estará a cargo da
Superintendência de Seguros Privados (Susep).
O corretor de microsseguro é equiparado em direitos e
obrigações aos corretores convencionais e estes, que atuam
em outros mercados (seguros convencionais, previdência
complementar aberta e capitalização) poderão ser autorizados a
ofertar microsseguros. Incentivos
Para estimular as empresas a ofertar microsseguros, a proposta
cria uma tributação diferenciada, o Regime Especial de Tributação
aplicável às operações de Microsseguro (RET-Ms). Com ele,

a sociedade seguradora poderá unificar o pagamento de quatro
tributos (IRPJ – 0,31%, PIS/Pasep – 0,09%, CSLL – 0,16% e
Cofins – 0,44%) no total de 1% da receita mensal com as operações
de microsseguros.
A empresa que financiar os microsseguros para seus
empregados poderá deduzir a despesa da base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Sobre o Lucro Líquido (CSLL). O benefício é válido até o exercício
de 2017, para deduções de 2016.
A mesma regra vale para o patrão que pagar o microsseguro
ao empregado doméstico, com dedução do valor no pagamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Só poderá ser deduzido
o valor do microsseguro de um empregado, até o máximo de 10%
do salário mínimo.
O gasto com o microsseguro custeado pelo empregador não
comporá o rendimento bruto do empregado para fins de incidência
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF).
O projeto determina ainda que a alíquota máxima do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários (IOF) nas operações de microsseguro será
de 1%. Nas demais operações de seguro, essa alíquota pode variar
de 0,38% a 7,38%.

COMEMORAÇÃO

Almoço em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher
O Departamento de Eventos do Sindicato dos Securitários está
organizando um almoço em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, que será realizado no dia 07 de março, das 11h. às 17h., no
Centro Esportivo e Recreativo dos Securitários, em Itaquera.

O Centro Esportivo e Recreativo dos Securitários está localizado
à Rua Ioneji Matsubayashi, 982, em Itaquera.
Mais informações pelos telefones (11) 2461-0846 ou 2468-1125.

Será um evento dedicado exclusivamente às securitárias
associadas e que tem por objetivo reunir as profissionais do
mercado de seguros, mas também relembrar esta importante data
quando, em 1911, em uma fábrica têxtil na cidade de Nova York,
cerca de 130 operárias morreram carbonizadas por reivindicarem
melhores condições de trabalho.
As inscrições para este importante evento ocorrem de 14 de
janeiro a 13 de fevereiro. Para participar, a securitária associada
deve enviar número de matrícula, nome e endereço completos,
número de RG e CPF, estado civil, número de dependentes e seus
respectivos nomes, se houver, e a empresa na qual trabalha.
Todas as informações devem ser enviadas para o endereço
eletrônico guarulhos@securitariosp.org.br
Securitária, fique atenta, pois as vagas são limitadas. Participe,
prestigie, venha comemorar mais esse dia dedicado a você.

Projeto de Lei que regulamenta taxa assistencial tem novo relator
assistencial não podendo ser superior a 1% do salário mínimo,
cobrada compulsoriamente de todos os trabalhadores, independente
de filiação ou não ao sindicato, a fim de financiar a negociação
coletiva da categoria.

O PL 6.708/09 (PLS 248/06), do senador Paulo Paim (PT-RS),
que regulamenta a cobrança da taxa assistencial tem novo relator
na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. O texto estava
sob a relatoria do deputado Sandro Mabel (PMDB-GO) agora está
com o deputado Laercio Oliveira (SD-SE).
O projeto acrescenta Capítulo III-A ao Título V da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) para dispor sobre a contribuição
assistencial, e dá outras providências. Matéria enfrenta forte
oposição patronal.

Conteúdo
Proposição, já aprovada pelo Senado, institui a contribuição

Durante a tramitação na legislatura anterior (2007-2011) foi
apresentado parecer do relator, deputado Sabino Castelo Branco
(PTB-AM), pela aprovação do projeto na Comissão de Trabalho.
Porém, a deputada Andreia Zito (PSDB-RJ) apresentou voto pela
rejeição do PL 6.708/09, e do parecer do relator, deputado Sabino
Castelo Branco.

Tramitação
Aguarda parecer do relator, deputado Laercio Oliveira (SD-SE),
na Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público.
O projeto foi apresentado no Senado em 23 de dezembro de 2009
e será apreciado em plenário no regime de tramitação de prioridade.
Tramita em conjunto com o PL 6.706/09 (PLS 177/07) também do
senador Paulo Paim, que proíbe a dispensa do empregado.
A matéria ainda será analisada pelas comissões de Finanças
e Tributação; e de Constituição, Justiça e Cidadania, antes ir ao
plenário da Câmara dos Deputados.

LEI
Dívida trabalhista poderá ser paga mais rápido, prevê projeto de lei
Acordos coletivos
Houve ainda a exclusão dos acordos feitos perante o sindicato
da categoria profissional, mesmo havendo previsão no texto da
Constituição de que os acordos e as convenções coletivas são
direitos dos trabalhadores. Para o relator, a manutenção poderia
inibir as negociações coletivas, o que seria prejudicial aos próprios
trabalhadores. Assim, para cobrar um direito obtido por convenção
coletiva que tenha sido descumprido, o sindicato continuará
recorrendo a um processo normal na Justiça do Trabalho, em vez de
pedir diretamente a execução.
Eduardo Braga, no entanto, aceitou a inclusão do termo de
rescisão de contrato de trabalho como novo título extrajudicial,
desde que ele tenha sido homologado pelo sindicato profissional
ou por órgão do Ministério do Trabalho. Também admitiu a
inclusão de cheques ou outros títulos de crédito não pagos que
inquestionavelmente correspondam a verbas trabalhistas.
— Não há razão para contestação, pois se trata de ordem de
pagamento à vista e deve, portanto, ser mantida — disse.
Prazos e parcelamentos
Texto aprovado ontem em comissão altera a Consolidação
das Leis do Trabalho para tornar cobrança mais ágil. Após
homologação do valor, débito deve ser pago em até 8 dias
Para tornar mais eficiente a cobrança dos débitos trabalhistas
já reconhecidos pela Justiça do Trabalho, foi aprovado, no dia 10
de dezembro, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) projeto de lei que altera a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). Estatísticas do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
indicam que apenas 24% dos trabalhadores, em média, conseguem
efetivamente receber o crédito.
O PLS 606/2011, que vai à Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE), é assinado por Romero Jucá (PMDB-RR) e resultou de
sugestão do próprio TST. O texto procura trazer para o campo
trabalhista os aprimoramentos dos processos regulados pelo
Código de Processo Civil (CPC), que passou a contar com regras
mais ágeis e efetivas. Porém, a OAB resiste às mudanças. Para a
entidade, o texto cria obstáculos ao direito de defesa do executado.
O relatório de Eduardo Braga (PMDB-AM), lido por Ana Rita
(PT-ES), recomendou a aprovação do projeto na forma de um texto
substitutivo. Na análise, ele diz que buscou aproximar o modelo
de execução de créditos trabalhistas ao do CPC, mas preservando
peculiaridades e as garantias constitucionais asseguradas às partes.
“Não se pode tolerar o paradoxo hoje vigente, em que dívidas
comerciais e cíveis são cobradas, pelo sistema do CPC, com maior
efetividade e menor tempo do que os créditos trabalhistas”, assinala
o relatório.
Um dos objetivos do projeto original é reforçar a possibilidade
de o juiz adotar, por iniciativa própria — de ofício —, as medidas
necessárias ao cumprimento da sentença ou do título extrajudicial.
Em complemento, Braga manteve a expressão da legislação vigente
para assegurar a capacidade de agir de qualquer outro interessado,
além de recomendar que as partes sejam intimadas para tomar
conhecimento das medidas adotadas pelo juiz.

Na liquidação da sentença, a impugnação do cálculo
apresentado exigirá a comprovação do pagamento do valor “não
impugnado”, expressão adotada por Braga no lugar do chamado
“valor incontroverso” — aquela parte reconhecida pelo executado
como direito do devedor —, sob pena de ser multado em 10%. Para
o relator, a aplicação da multa é uma medida justa, pois, nesse caso,
a parte devedora está se apropriando ou retardando o pagamento de
verba salarial reconhecida.
Se a liquidação do débito não for determinada de ofício, o juiz
abrirá prazo para discussão da conta apresentada por qualquer das
partes, com dez dias para a manifestação dos interessados. Após
a homologação dos valores, o devedor deverá fazer o pagamento
dentro do prazo de oito dias, com os acréscimos de correção e juros
pelo atraso, contados a partir do ajuizamento da ação.
Ultrapassado o prazo de oito dias, o executado terá de pagar
multa, que poderia variar entre 5% e 10%, a critério do juiz, de
acordo com o texto original. O relator sugeriu, porém, unificar a
multa em 10%.
Ainda pelo texto original, o cumprimento forçado de acordo
judicial dispensaria a intimação do devedor e se iniciaria por
medidas de “constrição patrimonial”, ou seja, de medidas para
tornar indisponíveis bens e valores de propriedade dele. No entanto,
o relator na CCJ preferiu recomendar no texto que o devedor seja
intimado para apresentar impugnação diante dessa medida.
A proposta também inova ao possibilitar o parcelamento do
débito homologado, como forma de estimular o pagamento. Feito
um depósito inicial de 30% do valor, excepcionalmente ele poderá
dividir o restante em até seis vezes. O relator sugere alteração
para que o devedor só tenha direito ao parcelamento se optar pelo
pagamento dentro dos oito dias. Depois disso, se quiser parcelar,
ele dependerá da concordância do credor.

MERCADO

Mercado de seguros deve crescer 12% em 2015,
prevê CNSeg
A Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) estima que
o mercado de seguros cresça em torno de 12% em 2015. Para este
ano, a estimativa é de 11% — a projeção inicial era de 15% e foi
revisada em meados do ano.
De janeiro a outubro, o mercado (excluindo saúde) cresceu
8,9%, para R$ 159,7 bilhões em receitas de prêmios de seguros. O
faturamento de seguros de automóveis cresceu 7,7%, o das apólices
de danos e responsabilidades avançou 10,4%, seguro de vida
aumentou 8,1%, arrecadação de previdência cresceu 10,2% e de
títulos de capitalização, 5,1%.
Em encontro com jornalistas, Marco Antonio Rossi, presidente
da CNSeg, disse que, mesmo com uma economia crescendo “sem muita expressão”, o setor de seguros vai continuar na rota de
crescimento de dois dígitos. Ele listou uma série de motivos pelos quais o mercado vai continuar avançando, entre eles o baixo alcance do
seguros na população, muitas pessoas ainda não bancarizadas, além das oportunidades entre pequenas e médias empresas do país.
“Nos últimos 15 anos o faturamento do setor passou de 1% do PIB para cerca de 6% hoje. Isso é resultado do lançamento de novos
produtos, do controle da inflação, importante para ter previsibilidade sobre o futuro, além do volume de empregos no país”, afirmou Rossi.
FonteJornal Valor Econômico

Tarefas não faltam aos dirigentes
Os quatro temas fortes prometidos durante a campanha da presidente Dilma precisam ser abordados: a discussão sobre uma alternativa ao fator
previdenciário, a manutenção da política de valorização do salário mínimo, a correção da tabela do imposto de renda e os direitos sindicais do
trabalhador

Nesta continuidade com transição, como está ocorrendo, é preciso que o movimento sindical guarde o sangue-frio.
Nunca é demais valorizar a grande vitória que foi a manutenção da pauta unitária, mesmo com as legítimas divisões eleitorais. Agora,
mais que nunca, deve-se trabalhar, com unidade, esta pauta.
Além das discussões com a presidente, o movimento precisa — até mesmo levando-se em consideração o conservadorismo reforçado
no Congresso Nacional — estabelecer pontes, iniciar conversações e fixar posições com os partidos políticos e suas direções, já que em
qualquer um dos quatro temas haverá necessariamente o momento da votação congressual.
O movimento precisa sensibilizar-se pelo tema da industrialização; em particular, os metalúrgicos devem se incumbir de acelerar
seu empenho unitário nesta questão, articulando ações comuns que ponham de pé o tripé do governo, empresários e trabalhadores,
interessados na questão.
Nenhum direito trabalhista e sindical pode ser violado
As discussões em curso sobre o fundo de garantia do emprego, além de levar em conta este princípio e inserir-se na luta pela indústria
(que apresenta as maiores dificuldades de desemprego e desaceleração) pavimentam o caminho para a quádrupla negociação assinalada
acima.
Quanto ao futuro do Ministério do Trabalho e Emprego e a escolha do futuro ministro na transição com continuidade, o movimento
deve — fortalecendo as iniciativas já tomadas, chegar a um consenso sobre o fortalecimento do ministério e sobre o nome capaz de
viabilizar esta vontade unitária.
(*) João Guilherme Vargas Neto é membro do corpo técnico do Diap, é consultor sindical de diversas entidades de trabalhadores

COLÔNIA

Venha curtir e se divertir em nossa

Colônia de Férias em Caraguatatuba
Localizada no litoral norte, a Colônia de Férias dos Securitários
em Caraguatatuba conta com uma infraestrutura que irá tornar sua
hospedagem única e inesquecível.
Em nossa colônia o associado conta com total segurança
e conforto para a sua família em um ambiente fechado com
estacionamento interno.
Os 21 apartamentos com quartos amplos, arejados e
confortáveis com capacidade para até 4 pessoas oferecem roupas de
cama e são equipados com TV e ventiladores de teto. O espaço das
piscinas adulto e infantil conta com espreguiçadeiras e guarda-sóis
a disposição do visitante.
Temos ainda com apartamento totalmente adaptado às pessoas
com necessidades especiais. Uma ampla área de lazer separada dos
apartamentos propicia o silêncio ideal para o sono reparador do
visitante.

A Colônia dos Securitários oferece uma espaçosa sala de jogos
com bilhar, pebolim e mesas de carteado e tênis de mesa.
O visitante pode desfrutar de uma ampla e aconchegante sala de
TV, quadra de futebol society e churrasqueiras.
Nosso playground oferece para a criançada várias opções
de diversão. O serviço de bar se inspira no ótimo atendimento e
qualidade.
Servimos lanches, porções e bebidas (refrigerantes, cervejas e
batidas) possibilitando ao visitante curtir o final da tarde após um
dia inteiro de praia.
Associado, venha relaxar e se divertir em nossa colônia !

Estrutura com o máximo de aconchego e conforto

Restaurante com conforto e higiene para sua refeição

Colônia dos Securitários, a melhor opção de hospedagem
em Caraguatatuba

Espaço convidativo para desfrutar um bom churrasco com os
amigos

Mais informações pelo telefone 3259-0411, ramais 224,230 e 249

CURSOS

Importante: A promoção de desconto continua em 2015: o Securitário que trouxer um participante para a mesma turma programada pelo
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Sindicato dos Securitários do Estado de São Paulo ganha desconto na taxa de investimento.
Ambos serão beneficiados!

Programação dos Cursos 2015 - Sede
Avenida Nove de Julho,40 – 14º andar, Bela Vista. Mais
informações pelo telefone (11) 3259-0411, ramais 250 e 256, das
10h às 19h. Mais informações na página de cursos no site
www.securitariosp.org.br

Período: de 20 de outubro a 25 de novembro
► Técnico de Seguro de Transportes – 30 horas
► Técnico de Seguro Automóvel – 24 horas
Inscrições: de 03 a 31 de agosto

De segunda à quinta-feira, das 18h30 às 20h
Período: de 02 a 26 de março
► Introdução ao Seguro – 24 horas
► Básico de Resseguros – 24 horas
Inscrições: de 05 a 30 de janeiro

Aos sábados – das 08h30 às 12h30
Período: de 28 de fevereiro a 18 de abril
► Introdução ao Seguro – 24 horas
► Técnico de Seguros de Transportes – 28 horas
Inscrições: de 05 a 30 de janeiro

Período: de 06 de abril a 12 de maio
► Técnico de Seguro Automóvel – 24 horas
► Seguros de Cascos Marítimos e Aeronáuticos – 24 horas
Inscrições: de 02 a 27 de fevereiro
Período: de 18 de maio a 23 de junho
► Técnico de Sinistros de Automóvel – 30 horas
► Técnico de Seguros de Ramos Elementares – 30 horas
Inscrições: de 02 a 31 de março

Período: de 09 de maio a 27 de junho
► Técnico de Seguro de Responsabilidade Civil geral – 28 horas
► Técnico de Sinistros de Transportes – 28 horas
Inscrições: de 02 a 31 de março
Período: de 18 de julho a 29 de agosto
► Técnico de Seguros de Ramos Elementares – 28 horas
► Subscrição de Riscos de Seguros de Transportes – 28 horas
Inscrições: de 04 a 29 de maio

Período: de 03 de agosto a 03 de setembro
► Técnico de Sinistros de Ramos Elementares – 30 horas
► Técnico de Seguro de Responsabilidade Civil Geral – 30 horas
Inscrições: de 1º a 30 de junho

Período: de 12 de setembro a 28 de novembro
► Técnico de Sinistros de Seguros de Ramos Elementares – 28
horas
► Técnico de Sinistros de Transportes – 28 horas
Inscrições: de 1º a 31 de julho

Período: de 14 de setembro a 08 de outubro
► Introdução ao Seguro – 24 horas
► Seguros de Garantias – 24 horas
Inscrições: de 1º a 31 de julho

Investimento
Taxa única por curso:
► Securitário associado ou dependente – R$ 107,00
► Securitário não associado – R$ 150,00
► Convidados e não contribuintes – R$ 214,00

ENTRETENIMENTO

Subsede de São José dos Campos promove
Passeio da Família Securitária
A Subsede de São de José dos Campos está organizando o
XXVI Passeio da Família Securitária para a cidade Águas de
Lindóia.
O passeio acontece entre os dias 29, 30 e 31 de maio de 2015
e os participantes ficarão hospedados no HOTEL MANTOVANI
(www.hotelmantovani.com.br).
O hotel conta com piscinas aquecidas, salão de jogos,
brinquedoteca, salas de TV e leitura, bar com estilo americano,
além do jardim e varanda ricamente arborizados com espaço para
momentos de descontração e muita conversa. O hotel está em local
privilegiado no centro da cidade. Também possui monitores para as
crianças.

A condução até o local é de responsabilidade do participante.
Não haverá locação de ônibus.
Os valores poderão ser parcelados em até 05 vezes com cheques
pré-datados ou depósitos em conta corrente para 30/01, 30/02,
30/03, 30/04 e 30/05/2015.
Mais informações na subsede do Sindicato com José Carlos
Vilarinho ou Inês pelo telefone (12) 3922-2999 ou pelo endereço
eletrônico sjcampos@securitariosp.org.br
Garanta já sua reserva. As vagas são limitadas.

A cidade fica a 180 Km de São Paulo, a 05 Km de Monte Sião
e 20 Km de Serra Negra, possui um centro de compras com preços
atrativos e uma grande variedade em produtos de couro como
bolsas, cintos, Jaquetas, etc. Adquira mais informações pelo site
www.aguasdelindoia.com.br
A programação está composta da seguinte forma:
Dia: 29/05 - 6º Feira – Jantar e baile anos 80. Chegada após as 18h.
Dia: 30/05 - Sábado - Café da Manhã, Almoço, Jantar e Festa
Junina
Dia: 31/05- Domingo - Café da Manhã e Almoço - Saída às 16h.
Veja abaixo os valores:
R$ 300,00 - Adulto - por pessoa (o final de semana)
R$ 150,00 - Crianças de 06 á 11 anos (o final de semana)
Crianças até 05 anos - Cortesia (Ficando no quarto com os pais)

Securitário, visite o Centro Esportivo e Recreativo

Centro Esportivo e Recreativo dos Securitários
Itaquera – São Paulo
Av. Ioneji Matsubayashi, 982
Itaquera – CEP 08260-050
Informações e Reservas
Telefone/Fax (11) 2521-0112 / 2521-3341
Visite nosso site www.securitariosp.org.br

BENEFÍCIOS

Sindicato disponibiliza convênios a seus associados
Sindicato disponibiliza convênios a seus associados
Além de usufruir dos serviços médicos e de odontologia
prestados na sede da entidade e nas subsedes, o securitário tem à
disposição inúmeros convênios com laboratórios, clínicas médicas,
radiológicas e odontológicas, de fisioterapia, de nutrição e óticas.
As parcerias firmadas têm o intuito de atender os pacientes que
precisam de procedimentos não oferecidos pela instituição.
Mais informações pelo telefone 3259-0411, ramais 240, 241 e 242.
Veja abaixo a lista de conveniados
Radiocentro
Radiologia Odontológica
(11) 3221-0545
Rua 24 de Maio 276 – Centro

CLÍNICA DE OLHOS SANTA BRANCA
Unidade Centro
Rua Boa Vista , 63 – 11º andar
(11) 3104-3454
Unidade Tatuapé
Rua Serra de Juréia , 150
(11) 2097-9109
Unidade Osasco
Rua Cipriano Tavares , 109
(11) 3683-5514

Digimagem Medicina Diagnóstica

Unidade Santo Amaro
Rua Conde de Itu , 239
(11) 5523-8054

UNIDADE Tatuapé
Rua Cantagalo, 74 – Piso B
Próximo ao Shopping Silvio Romero Plaza
Fone: (11) 2090-9355

ORTOPEDIA
Dr. Geraldo Sergio Mello Granata
Rua Alfredo Pujol, 422 – Santana
Fone: (11) 2979-6987

UNIDADE Itaim Bibi
Rua Joaquim Floriano, 233
Fone: (11) 3074-1101

ANGIOLOGIA – CLÌNICA VASCULAR
Dr. Marcelo Giordano
Avenida Angélica, 2100 (cj 73) - Santa Cecília
Fone (11) 3257-2272

GINECOLOGA
Dra. Miriam Cristina Valsicchi
Obstetrícia e Ginecologia
Endereço:Rua Tuiuti - 2009 Cj.83 - Tatuapé
Telefone: (11) 2294-5958

CARDIOLOGIA
Dr. Oswaldo Boccalini Filho
Rua Juventus, 488
Fone: 2028-2751

NEUROLOGIA
Nathan Herszenhorn Goldbrener
Rua Sete de Abril, 262 – Centro -São Paulo
(11) 3256-6069

DERMATOLOGIA
Dra. Célia Marcia Riscalla
Rua Gabriel Pizza, 643 - Santana
Fone (11) 2959-2493

OFTALMOLOGIA
Dr. Celso Francisco Angelucci
Rua Vinte e Quatro de Maio, 105 - 3º Andar - Conjunto 32
República - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3221-0604

PSICOLOGIA
Dra. Ana Maria Lopes Machado Pereira
Rua Dr. Bento Conde, 292 – São Judas Tadeu
Fone: (11) 5584-9655

SINDICAL

Centrais: novas regras de aferição de representatividade
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) publicou, no dia 23 de dezembro, no Diário Oficial da União, Seção 1, página 124, segundo
a assessoria de comunicação da pasta, a Instrução Normativa 2, que estabelece novas regras e procedimentos para a aferição da
representatividade das centrais sindicais, no âmbito do Grupo de Trabalho Aferição.
Pela nova Instrução Normativa, na aferição dos índices de representatividade será considerado o número de trabalhadores sindicalizados (a
cada sindicato filiado), expresso nas solicitações eletrônicas de registro sindical, de complemento de registro e complemento de alteração,
validadas no ano anterior ao de início do ano referência.
Aferição
O ministério divulga anualmente a relação das centrais sindicais que atendem aos requisitos da Lei 11.648/08, indicando seus índices de
representatividade.
Centrais
Cabe às centrais sindicais coordenar a representação dos trabalhadores e participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos
públicos e espaços de diálogo social tripartite que discutam os interessem dos trabalhadores.
Requisitos
Para assumir essas atribuições, as entidades devem atender a requisitos mínimos, como ter a filiação de pelo menos 100 sindicatos
distribuídos nas cinco regiões do país; filiação em pelo menos três regiões de 20 sindicatos em cada uma; ter sindicatos filiados em cinco
setores de atividades econômicas; e representar pelo menos 7% do total de empregados sindicalizados em âmbito nacional.

Programação dos Cursos na Subsede de Santo Amaro
Avenida Santo Amaro, 5958 Santo Amaro
(referência – próximo à Estátua Borba Gato)
Informações pelo telefone (11) 5183-5684 / 5182-6067 ou pelo
e-mail santoamaro@securitariosp.org.br
Aos sábados – das 09h às 13h
Período: de 28 de fevereiro a 25 de abril
● Introdução ao Seguro – 24 horas
● Técnico de Seguro de Responsabilidade Civil Geral – 28 horas
Inscrições: de 05 a 30 de janeiro
Período: de 09 de maio a 20 de junho
● Técnico de Seguro de Automóvel – 24 horas
● Básico de Resseguros – 24 horas
Período de Inscrições: de 02 a 31 de março
Período: de 04 de julho a 29 de agosto
● Técnico de Seguros de Ramos Elementares – 28 horas
● Técnico de Sinistros de Seguros de Automóvel – 28 horas
Período de Inscrições: de 04 a 29 de maio

Período: de 12 de setembro a 14 de novembro
● Técnico de Sinistros de Seguros de Ramos Elementares – 28
horas
● Práticas de Resseguros – 28 horas
Período de Inscrições: de 1º a 31 de julho
Investimento
Taxa única por curso:
Securitário associado ou dependente – R$ 107,00
Securitário não associado – R$ 150,00
Convidados e não contribuintes – R$ 214,00
Importante:
A promoção de desconto continua em 2015: 0 Securitário que
trouxer um participante para a mesma turma programada
pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Sindicato dos
Securitários do Estado de São Paulo ganha desconto na taxa de
investimento. Ambos serão beneficiados!

LAZER

CALENDÁRIO DE FERIADOS E SORTEIO -1º SEMESTRE 2015
Colônias de Férias de Praia Grande e Caraguatatuba
e Centro Campestre e Pesqueiro em Ibiúna

As Colônias de Férias do Sindicato
dos Securitários constituem-se em um
espaço pensado e planejado para acolher
os associados e dependentes para bons
momentos de descanso e lazer.
Visite nossas colônias de praia em
Caraguatatuba e Praia Grande.
Quer diversão e lazer aliados ao
clima de montanha? Faça uma visita
ao Centro Campestre e Pesqueiro, em
Ibiúna.
Mais informações pelo telefone (11)
3259-0411, ramais 224, 230 e 249, das
13h às 18h, ou pelos e-mails: nilza@
securitariosp.org.br ,
paula@securitariosp.org.br e cida@
securitariosp.org.br
Semana Santa – Páscoa

Período: 03 a 05/04/2015
Inscrição: 23/02 a 16/03/2015
Sorteio: 18/03/2015 - Caraguatatuba/Ibiúna
Sorteio: 19/03/2015 - Praia Grande
Pagamento: 23/03/2015

Feriado Tiradentes

Período: 18 a 21/04/2015
Inscrição: 10/03 a 01/04/2015		
Sorteio: 06/04/2015 - Caraguatatuba/Ibiúna
Sorteio: 07/04/2015 - Praia Grande
Pagamento: 09/04/2015

Feriado Dia do Trabalho - 1º de Maio

Período: 01 a 03/05/2015
Inscrição: 16/03 a 10/04/2015
Sorteio: 14/04/2015 - Caraguatatuba/Ibiúna
Sorteio: 15/04/2015 - Praia Grande
Pagamento: 17/04/2015

Corpus Christi

Período: 04 a 07/06/2015
Inscrição: 24/04 a 15/05/2015
Sorteio: 19/05/2015 - Caraguatatuba/Ibiúna
Sorteio: 20/05/2015 - Praia Grande
Pagamento: 22/05/2015

Feriado Revolução Constitucionalista
Período: 09 a 12/07/2015
Inscrição: 08 a 25/06/2015
Sorteio: 29/06/2015 - Caraguatatuba/Ibiúna
Sorteio: 30/06/2015 - Praia Grande
Pagamento: 01/07/2015

Sindicato dos Securitários - SP
www.securitariosp.org.br
Sede Social
Av. Nove de Julho, 40 – 8º, 9º, 14º e 15º andares
Bela Vista - SP - Cep: 01312-000
Telefone: (11) 3259-0411
diretoria@securitariosp.org.br
Subsede Santos
Rua Almeida de Moraes, 41 Vila Matias - Santos
CEP 11015-450 - Telefone/Fax: (13) 3235-6123
subsedesantos@gmail.com
Subsede Santo Amaro
Av. Santo Amaro, 5958 - Santo Amaro - SP- CEP 04701-000
Telefone/Fax (11) 5183-5684 / 5182-6067
santoamaro@securitariosp.org.br
Subsede de Campinas
Rua Emilio Ribas, 703 - Cambuí - Campinas - CEP 13025-141
Telefone: (19) 3295-9671 / 3295-9674
campinas@securitariosp.org.br
Subsede São José dos Campos
Av. Juscelino Kubitschek, 4863 - Monte Castelo- SJC
CEP 12215-310 - Telefone: (12) 3922-2999
sjcampos@securitariosp.org.br
Subsede Santo André
Galeria Coronel Oliveira, 499 - Sobreloja - Sala 04
Centro - Santo André - Cep: 09010-000
Telefone: (11) 4427-5828
sasecretaria@securitariosp.org.br
Subsede Guarulhos
Rua Maria Tereza, 185 - Jd. Santa Mena - Guarulhos
CEP 07096-190
Telefone/Fax: (11) 2461-0846 / (11) 2468-1125
guarulhos@securitariosp.org.br

Colônia de Férias dos Securitários em Caraguatatuba

Subsede São José do Rio Preto
Rua João Teixeira, 332 . Santa Cruz - CEP 15014-180
Telefone: (17) 3231-3218
sjriopreto@securitariosp.org.br
Centro Esportivo e Recreativo dos Securitários
Rua Ioneji Matsubayashi, 982 - Itaquera. CEP 08260-050
Telefone/Fax (11) 2521-0112 / 2521-3341.
ceitaquera@securitariosp.org.br

Centro Campestre e Pesqueiro em Ibiúna

Colônia de Férias dos Securitários em Praia Grande
Rua Rui Barbosa, 594. Boqueirão - Praia Grande
CEP 11700-170 - Telefone: (13) 3491-1444.
praiagrande@securitariosp.org.br
Centro Campestre / Pesqueiro de Ibiúna
Estrada Vicinal do Verava, km 18 - Bairro do Verava - Ibiúna
CEP 18150-000 - Telefone: (15) 3394-1205
ibiuna@securitariosp.org.br

Colônia de Férias dos Securitários em Praia Grande

Colônia de Férias dos Securitários em Caraguatatuba
Jardim dos Sindicatos / Porto Novo
Av. José Cândido Cappelli, 300 - CEP 11667-300
Telefone/Fax: (12) 3887-4649.
caraguatatuba@securitariosp.org.br

