
Trabalhador, a sua sede 
está pronta!

Jornal do Sindicato Único dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Osasco e Região Outubro/Novembro de 2010

A sede fica na Rua General Bittencourt, 582 – Centro – Osasco

SUEESSOR abre 

nova unidade 

odontológica em 

Taboão da Serra
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projeto “Minha 
Casa, Minha Vida”
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Após anos de luta e de trabalho árduo, o  
SUEESSOR realizou o grande sonho de ter a sua sede 
própria. Esta vitória é sua, trabalhador, que contribuiu 
para que o Sindicato crescesse e ganhasse mais força.

Administrando com muito zelo o dinheiro dos 
trabalhadores da saúde, o SUEESSOR conseguiu 
construir um lugar maior e mais adequado para 
recebê-los. Agora, os trabalhadores, receberão um 
atendimento de alta qualidade e poderão fazer me-
lhor usufruto das dependências do Sindicato.

Longo caminho 
Após retomada das atividades em abril de 2002, 

o SUEESSOR teve sua primeira sede alugada na Rua 
Bogasian. Em 2006, o Sindicato transferiu sua sede 
para a Rua Euclides da Cunha.

O terreno para a sede própria do SUEESSOR foi 
adquirido em 2007, no Centro de Osasco. A refor-
ma teve início no ano seguinte e foi terminada no 
início de 2010.

Além de ter uma nova sede, que oferecerá me-
lhor estrutura e mais conforto aos trabalhadores, o 
Sindicato contratou também novos colaboradores e 
comprou equipamentos melhores. Tudo para aten-
der aos seus sócios com mais atenção.

Dessa maneira, o SUEESSOR terá a partir de 
agora melhores condições de dar prosseguimento ao 
trabalho que vem sendo realizado e ficará mais for-
talecido para enfrentar os próximos desafios, manter 
os benefícios adquiridos e ampliar as conquistas.

A sede é o seu patrimônio, trabalhador. Visite- 
nos na Rua General Bittencourt, 582! Participe ativa-
mente do SUEESSOR e faça da sede a sua casa.

No início de 2010, o SUEESSOR realizou o sonho da casa própria. A nova sede proporcionará mais 
conforto e um atendimento melhor para os trabalhadores da saúde.

Rua General Bittencourt, 582 – Centro – Osasco – SP – PABX: (11) 3652.3390 – Email: contato@sueessor.org.br – www.sueessor.org.br
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Editorial

Sede própria mostra força do SUEESSOR 
e dos trabalhadores

Temos imenso orgulho em entre-
gar aos trabalhadores a sede própria 
do SUEESSOR. Esta é, sem dúvida, a 
maior vitória desta gestão, que lutou 
durante anos para alcançá-la.

Obstáculos não faltaram em 
nosso caminho. Dificuldades finan-
ceiras nos acompanharam desde a 
retomada das atividades em 2002, e 
se intensificaram durante a compra 
do terreno em 2007 até a conclusão 
da obra no início deste ano. 

Nossa persistência, entretanto, 
foi muito maior aos obstáculos. Sem-
pre nos pautamos pelo uso racional 
do dinheiro do trabalhador, assim 
como pelo extremo cuidado ao seu 
patrimônio. 

Vibramos com nossos avanços, 
mas também sabemos reconhecer 
quando erramos. Nossa determina-
ção em construir a sede própria nos 
manteve um pouco longe da base. 
Queremos, o mais rápido possível, 
pôr um fim a esta distância. Podem 
ter certeza, que agora que temos 
uma casa realmente nossa, estare-
mos mais presentes e seguiremos 

com mais força atrás de novas con-
quistas para vocês, trabalhadores. 

O estreitamento de nossa rela-
ção é fundamental, porque o apoio 
mais valioso de todos é dado por 
vocês, trabalhadores da saúde.

O SUEESSOR quer manter uma 
conexão maior com o trabalha-
dor! Por isso, nosso site está sendo 
reformulado para melhor atender as 
suas necessidades. Lá, você encon-
trará notícias, vídeos e fotos das 
ações do Sindicato e, ainda poderá 
entrar em contato conosco e intera-
gir a partir das redes sociais como 
Orkut, Twitter e Facebook. 

Além da página na internet, os 
trabalhadores poderão ficar informa-
dos sobre o Sindicato por meio deste 
jornal, que será distribuído com muito 
mais frequência. Em breve, vocês 
receberão novas notícias do SUEES-
SOR e serão convidados a participar 
efetivamente de nossas atividades!

Contamos com a sua colabora-
ção! Participe e tenha o Sindicato 
mais próximo de você.

Noêmia Telles de Oliveira

Expediente
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ConvEnçõEs ColEtivas

Confira as principais conquistas da 
campanha salarial na sua área de atuação

Trabalhadores nas empresas de Assistência 
Média e Assistência Odontológica, 
Hospitais, Laboratórios e Clínicas Médicas 
e Consultórios em geral de Osasco, 
Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi e Cotia
Reajuste Salarial: 5,49%
Pisos salariais (salário de ingresso) mensais
Apoio: R$ 570,00;
Administração: R$ 600,00;
Demais funções: R$ 680,00.

Profissionais de Hospitais Filantrópicos
Reajuste salarial: 6%
Piso salarial: R$ 640 

Profissionais de Hospitais, Laboratórios, 
Clínicas Médicas e Consultórios em geral da 
região de Taboão da Serra, Embu, Embu-
Guaçu, Itapecerica da Serra, Vargem Grande 
e Santana de Parnaíba
Reajuste salarial: 5,49%
Pisos salariais ou salários de ingresso: 
Apoio: R$ 570,00;
Administração: R$ 580,00;
Demais funções: R$ 680,00.
Apoio – serviços gerais, copa, lavanderia e mensageiro.
Atribuições de administração – recepção e auxiliar 
administrativo com ensino médio.

Trabalhadores de Hospitais Filantrópicos 
Religiosos
Reajuste salarial: 6%
Pisos salariais: 
Apoio: R$ 600,00
Administração: R$ 660,00 
Captação de Recursos: R$ 523,00 + 8% de comissões
Demais funções: R$ 849,00
Auxiliares de enfermagem: R$ 934,00
Técnicos de enfermagem: R$ 1.198,00
Apoio – Serviços gerais, copa, lavanderia e mensageiro. 
Administração – Recepção e auxiliar administrativo 
com ensino médio.

Profissionais de Clínicas Veterinárias
Reajuste salarial: 7%
Piso salarial: R$ 697,00
Pisos salariais (salário de ingresso) para clínicas, 
hospitais, consultórios e laboratórios com até 10 
empregados:
Apoio: R$ 600,00
Administração: R$ 610,00 
Demais funções: R$ 697,00

De 11 a 20 empregados:
Apoio: R$ 610,00
Administração: R$ 636,00 
Demais funções: R$ 697,00
Atribuições de Apoio: limpeza, copa, lavanderia, 
mensageiro, banhista e serviços gerais. Atribuições de 
administração: recepção, serviços gerais com ensino 
médio e tosador.
Acima de 20 funcionários e/ou acima do piso de 
R$ 697,00, aplica-se 7%.
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por Juarez Henrique

SUEESSOR terá posto do 
projeto Minha Casa, Minha Vida

Filiações à CGTB, Dieese e Diesat 
fortalecem o sindicato

Conheça o artigo 468 da CLT

Abuso de poder deve ser denunciado

Os trabalhadores que estão em busca do sonho da casa própria podem agora 
receber orientações diretamente no SUEESSOR. O Sindicato contará com um 
posto fixo de atendimento sobre o projeto “Minha Casa, Minha Vida”. Os traba-
lhadores poderão saber mais sobre o feirão da Caixa, fazer simulação de crédito 
para a compra de um imóvel e tirar todas as dúvidas sobre o projeto.

O SUEESSOR se filiou a três importantes entidades: 
à Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB); 
ao Departamento  Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese);  e ao Departamento  
Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos 
Ambientes do Trabalho (Diesat). 

As filiações  buscam o fortalecimento do sindicato. 
O alinhamento à CGTB insere a entidade  nas lutas 

Trabalhador, fique atento aos seus direitos! O 
artigo 468 da CLT determina que a empresa só po-
derá mudar as condições de trabalho com o consen-
timento do funcionário. Sendo assim, só por meio 
de um acordo mútuo é que alterações de cargo e 
horário, por exemplo, poderão ser feitas.

Confira a íntegra do artigo abaixo:
Art. 468 – Nos contratos individuais de trabalho 

só é lícita a alteração das respectivas condições por 

Abuso de poder é o assédio moral praticado pelos 
patrões e/ou prepostos, que tratam seus trabalhado-
res como escravos dentro de suas empresas. Traba-
lhador, você, ao ler esta matéria, já sabe reconhecer 
estas pessoas, que devem ser denunciadas.

Ao ser tratado de acordo com a descrição acima, 

informEs

mútuo consentimento, e ainda assim desde que não 
resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao em-
pregado, sob pena de nulidade da cláusula infringen-
te desta garantia.

Parágrafo único – Não se considera alteração 
unilateral a determinação do empregador para que 
o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, 
anteriormente ocupado, deixando o exercício de 
função de confiança.

entre em contato com o Sindicato, para que possa-
mos tomar providências. É muito comum comprar 
gato por lebre, já que alguns patrões adoram colocar 
o trabalhador contra o sindicato. É importante que 
vocês procurem o sindicato para conhecê-lo melhor 
e saber sobre suas atividades.

gerais dos trabalhadores do País. O Dieese  trará  
subsídios importantes para  a diretoria do Sindicato 
na hora da negociação coletiva anual com os 
sindicatos patronais e no dia a dia com as empresas. 
No Diesat, teremos mais informações e subsídios 
técnicos para as questões de saúde do trabalhador.

Estas filiações fazem com que o SUEESSOR se torne 
mais reconhecido e respeitado pelo movimento sindical.
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por Antonio Gervásio

Saúde do Trabalhador

Porque somos contra 
as cooperativas

Auxiliares e Técnicos de Enfermagem 
fiquem atentos

Companheiros e companheiras, a saúde do traba-
lhador é uma questão que merece atenção e muito 
trabalho. Sou membro da comissão inter-setorial de 
saúde do trabalhador , representando a CGTB, em 

Brasília, o que deu ao SUEESSOR a chance de colaborar com 
esse brilhante trabalho que faz a referida comissão em defesa dos 

trabalhadores do Brasil.
Vamos falar um pouco sobre essa incoerência que ocorre no segmen-

to “Sistema de Saúde do Brasil”. Sabemos que o trabalhador cuida da 
saúde de todos que o procuram por meio de convênios, SUS ou atendi-

mento particular, no entanto, quando os trabalhadores precisam cuidar de 
sua saúde, os patrões os mandam procurar o SUS. A alegação dos patrões 

é sempre a mesma: a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado e o 
trabalhador tem que ser tratado pelo SUS.

Trabalhadores (as), vocês precisam nos ajudar na hora de negociar com essa gente, 
que pensa só em lucro. A participação de vocês é imprescindível. Contamos com vocês 
desde a elaboração da pauta até a negociação propriamente dita com os patrões.

Trabalho cooperado é como um boeing, que ao aterrissar , descobre que o 
trem de pouso está com defeito, ou detecta que o avião não oferece nenhuma 
segurança ao pousar e os seus passageiros podem, inclusive, morrer. Portanto, 
companheiros, evitem assinar qualquer contrato de trabalho pelo sistema de 
cooperativo. Há um bando de espertalhões querendo ganhar dinheiro às suas 
custas. Evite a escravidão em pleno estado democrático de direito.

Vocês precisam vir ao Sindicato! Os patrões não 
querem discutir pisos salariais e, por isso, precisa-
mos ter uma conversa. Vocês, mais do que nin-
guém, são merecedores de um piso salarial decente.

As coisas não podem continuar como estão. 
Vocês estão trabalhando demais! Saibam que a cada 
ano trabalhado, vocês deixam 8,5 folgas para os 
patrões na jornada de 12h por 36h. Até o momen-

dEbatE Com o trabalhador

to, todas as tentativas de reverter esse processo 
foram em vão. Mas acredito que juntos faremos a 
diferença! Que tal marcarmos um encontro para 
discutir o assunto? Caros e caras colegas, deixo aqui 
meu telefone à disposição de vocês. Vamos marcar 
uma data para começarmos a trabalhar. Liguem no 
telefone: (11) 3652.3390 e marquem uma hora para 
discutirmos o assunto.
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4ª edição do campeonato de futsal 
começa em outubro

Faça dança de salão 
no Sindicato!

Trabalhador, vá tirando os tênis e o uniforme do armário! O 4º Campeonato 
Sueessor Interhospitalar de Futsal tem início em outubro, em Barueri!

Os jogos se realizarão aos sábados e, além do troféu e das medalhas, os times 
concorrerão a uma viagem à Caraguatatuba e a prêmios extras.

Estão aptos a participar do evento, os trabalhadores de hospitais, clínicas de saúde, 
laboratórios, ambulatórios, clínicas odontológicas e clínicas veterinárias. Informações 
pelos telefones: (11) 3652-3390 / 7329-6586 com Orlando.

Você sabia que a dança ajuda a combater o stress 
e a depressão, melhora a autoestima e ainda emagre-
ce? Que tal então começar a praticar? O SUEESSOR 
está com as inscrições abertas para o curso de dança 
de salão com diversos ritmos. Convide seus amigos 
e venha fazer uma aula gratuita. Mais informações 
com Shirlei no telefone (11) 3652-3390 e no e-mail 
cursos@suesssor.org.br.

lazEr E Cultura

Um site feito especialmente para você!
Você sabia que o SUEESSOR está produzindo 

um novo site? Ele está sendo totalmente reformula-
do para melhor atender os trabalhadores. Na nova 
página, você poderá acompanhar mais de perto 
notícias sobre as ações do Sindicato, além de aces-
sar muitos vídeos e fotos! A interação será outro 

ponto forte do site, já que o trabalhador poderá se 
comunicar com o SUEESSOR pelo Orkut, Facebook, 
Twitter e outras redes sociais. Em breve, você po-
derá nos visitar no endereço www.sueessor.org.br 
e ficar por dentro de nossas atividades. Contamos 
com a sua participação!

Muitas vantagens e descontos para os 
associados do SUEESSOR
Trabalhador, associando-se ao SUEESSOR, você tem 
uma série de vantagens. Você ganha descontos em 
parques (Aquário de SP, Hopi Hari, O mundo da Xuxa, 
Playcenter e Wet’n Wild), colônias de férias, clínicas 
e faculdades. O SUEESSOR está fechando novas 
parcerias nas áreas de educação, saúde, lazer etc.

ParCErias

Crédito Consignado 
Trabalhador crédito consignado é um direito seu, fale 
com sua empresa. O sindicato apoia.
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SUEESSOR abre nova unidade odontológica
O SUEESSOR está sempre pensando 

no bem-estar dos trabalhadores. Agora, 
os moradores da região de Itapecerica 
da Serra, Embu, Taboão da Serra, Embu-
Guaçu e Cotia poderão cuidar da saúde 
bucal no novo consultório odontológico 
aberto pelo Sindicato na região do Hos-
pital Geral do Pirajussara. O consultório 
vai beneficiar todos os trabalhadores 
da região, que serão atendidos gratuita-
mente durante um mês. Compareçam! 
O consultório fica na Estrada Kizaemon 
Takeuti, 2643 - sala 03, no Parque São 
Joaquim, em Taboão da Serra. Mais infor-
mações pelo telefone (11) 2822-1214.

ação soCial

O direito dos deficientes ao mercado 
de trabalho

Diretores do SUEESSOR participam de manifestação 
pela inclusão das pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho, realizada em 21 de setembro, data em que 
se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com 
Deficiência, instituída pela lei nº 11.133/2005.

A manifestação ocorreu na frente da sede do 
Ministério do Trabalho e Emprego em São Paulo e 
prosseguiu em caminhada até a Praça do Patriarca 
na capital paulista.

Os dirigentes sindicais e representantes do 

Ministério do Trabalho redigiram o Manifesto pelo 
avanço e não retrocesso das conquistas legais 
destinadas à inclusão das pessoas com deficiência, que 
foi distribuído aos populares durante a caminhada.

O vice-presidente, Antonio Gervário Rodrigues 
juntamente com a tesoureira geral, Liberaci Oliveira 
de Souza e os diretores José Aparecido Nascimento e 
José Roberto Valeriano, representaram o SUEESSOR 
na manifestação.

O texto do manifesto esclarece à sociedade que é 
urgente a luta pelo cumprimento do artigo 93, da lei 
nº 8.213/1991, denominada “lei de cotas”, por parte 
das empresas.

Hoje muitas ações são encaminhadas à Justiça, para 
que tal artigo não seja cumprido, por parte de alguns 
empresários, que alegam não haver número suficiente 
de pessoas com deficiência dispostas a trabalhar e que 
não seria justo colocá-las em ambientes inadequados. 
Muitas destas ações têm sido acatadas por juízes que 
se pautam por essas pretensas razões. 

Por isso, reiteramos nossa luta para que a legislação 
seja cumprida em prol de milhares de trabalhadores 
que ainda permanecem marginalizados por serem 
PCDs (pessoas com deficiência).
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Vice-presidente do SUEESSOR, Antônio Gervásio defende acesso do 
deficiente ao trabalho durante manifestação
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Venha com a gente para a Ilha Morena!
O SUEESSOR está organizando uma excursão para Ilha 

Morena. Venha com a gente! As saídas serão: 15 de outu-
bro, 26 de novembro e 10 de dezembro, em frente à sede 
do Sindicato. Adultos pagam R$ 180 e crianças de 5 a 10 
anos pagam R$ 110. Este valor inclui transporte, hospeda-
gem e refeição. O pagamento pode ser parcelado em três 
vezes. Crianças menores de 5 anos viajam de graça. As 
reservas podem ser feitas com Noêmia ou Conceição pelos 
telefones 3652-3397/3652-3395.

• Auxílio-creche
Parabenizamos aos sindicatos patronais e às insti-
tuições que cumprem o que determina a Constitui-
ção sobre a concessão do benefício. Vale destacar 
também que a Constituição, no parágrafo 1º do 
artigo 5º, que rege sobre a igualdade de direitos em 
homens e mulheres, garante o auxílio-creche para 
pais que tenham a guarda oficial da criança, de acor-
do com a convenção coletiva da sua área.

• Adicional noturno
As convenções determinam que o adicional noturno 
seja de 40% sobre o salário do trabalhador para o traba-
lho realizado das 22h de um dia até 5h do dia seguinte.

• Cesta básica
Você tem direito! Consulte a convenção da sua área 
no nosso site para saber o valor e a forma de con-
cessão do benefício.

• Auxílio-doença
Faça valer o seu direito! Trabalhador doente tem 
direito a reembolso. No ato de seu afastamento, 
solicite o seu adiantamento. Procure o Sindicato para 
adquirir mais informações.

• Assistência hospitalar
O artigo 196 da Constituição prevê que a saúde é um 
direito de todos os brasileiros e dever do Estado. No 
entanto, o trabalhador sofre para ser atendido nos 
hospitais públicos. É, no mínimo, absurdo que o traba-
lhador que toma conta da saúde dos outros tenha difi-
culdades para cuidar da própria. O SUEESSOR está na 
luta pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) para que todo cidadão brasileiro possa ter um 
atendimento decente nos hospitais da rede pública.

ConhEça os bEnEfíCios E dirEitos dos trabalhadorEs

• Banco de horas
Trabalhadora ou trabalhador, para o banco de horas 
ter validade, primeiro, ele precisa ser debatido em 
assembleias específicas realizadas no Sindicato. Fique 
atento! Não acate nada que já não tenha sido aprova-
do por sua categoria profissional.

• Demissão para o trabalhador com  
estabilidade
Se você, trabalhador, que está às vésperas de sua 
aposentadoria, for demitido, procure imediatamente 
o Sindicato. Dispensar funcionário com estabilidade é 
inconstitucional e a empresa deverá ser acionada na 
Justiça. Não esueça de informar sua empresa que atingiu 
o período de estabilidade para a aposentadoria. 

• Atendimento odontológico
O SUEESSOR se preocupa com a sua saúde  
bucal, trabalhador. Por isso, na nossa sede você 
encontra atendimento odontológico de segunda a 
quinta-feira, das 8h às 16h20, e às sextas-feiras,  
das 8h das 15h.
No departamento odontológico do Sueessor, os 
pacientes contam com atendimento qualificado, 
equipamentos modernos e hora marcada. Entre em 
contato com o Sindicato para utilizar o benefício.

• Assistência jurídica
Outro benefício que o SUEESSOR oferece a seus 
sócios é assistência jurídica nas áreas trabalhista, 
previdenciária e de família. Através desta assistên-
cia, os associados podem contar com o trabalho de 
advogados especializados e bem preparados para 
atender aos seus interesses. O atendimento é feito às 
terças-feiras, das 14h às 17h, e às quintas-feiras, das 
9h às 12h.
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