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22º Encontro Estadual da Mulher Securitária
Venha participar do evento que
coloca a mulher securitária
no centro da discussão
pelos seus direitos e sua
valorização.
O evento será realizado nos
dias 01 e 02 de Setembro, em
Praia Grande.
Securitária, indique novas
associadas e garanta prêmios
incríveis.
Fique atenta ao prazo e às
normas para inscrição.
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Securitário, fique atento !

Securitário, utilize sua Agência de Colocação

Se você foi dispensado pela empresa, saiba que no
período de 06 meses após seu desligamento você
pode continuar a contribuir e ter acesso aos direitos
de associado ao Sindicato.

Os Securitários que não estão economicamente
ativos no mercado de trabalho podem contar com
o serviço da Agência de Colocação do Sindicato dos
Securitários do Estado de São Paulo.

O securitário associado poderá frequentar nossas
Colônias de Férias, usufruir do departamento
médico e odontológico, solicitar assistência jurídica e
utilizar os inúmeros outros serviços oferecidos pela
entidade.

Ela oferece serviço gratuito de cadastramento de
currículos, que são enviados às empresas.

Não fique só. Fique sócio.
Procure a secretaria do
sindicato ou ligue no
3259-0411 e obtenha
mais informações.

A solicitação de profissionais do nosso banco de
dados tem sido uma prática muito utilizada pelas
empresas para atender as demandas do mercado.
Os interessados em utilizar o serviço podem
comparecer à agência na Avenida Nove de Julho, 40,
8° andar – Centro - ou enviar currículo para o e-mail
agencia@securitariosp.org.br
Mais informações pelo telefone (11) 3259-0411,
ramal 233 com Sonia.
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e na expectativa se no outro dia terá ou não seu posto de trabalho
assegurado.
Precisamos virar esse jogo. E uma de nossas responsabilidades
passa pelas eleições deste ano. O Congresso Nacional Brasileiro
converteu-se em uma casta de empresários que legislam em causa
própria e maquinam dia e noite contra os direitos dos trabalhadores.
A resistência da classe trabalhadora deve configurar-se na eleição
de parlamentares comprometidos e engajados com as causas do
trabalhador.
As forças representativas sindicais precisam estar mais próximas
daqueles que produzem a riqueza desse país. Pertence à missão das
Centrais Sindicais e Confederações estabelecer interlocução entre o
poder representativo e seus representados. O papel do movimento
sindical é de extrema importância para tentar reverter a situação de
retirada de direitos em curso no país.
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Diretoria do Sindicato dos
Securitários do Estado de São Paulo
Presidente: Calisto Cardoso de Brito;
1º Vice-presidente: Rijosval Gama de
Oliveira;
3º Vice-presidente: Wagner Domingos da
Mata;
Secretário Geral: José Eduardo dos Santos;
1º Secretário: Cláudio Preto;
Tesoureiro: Jaime Vespúcio;

1º Tesoureiro: Orlando José da Silva Filho
Graças a um trabalho sério, transparente e competente, temos
resistido bravamente ao processo de esganadura que governo e
empresários têm praticado contra nossa entidade. Mantivemos nosso Informativo O SECURITÁRIO
quadro de funcionários inalterado. Nossas colônias de férias e os
atendimentos nas áreas de saúde, odontológica e jurídica continuam Editor, Fotógrafo, Diagramador, Repórter,
Produtor de Textos Impresso e WebSite,
a prestar serviço de qualidade aos nossos associados.

Por fim, convido você trabalhador(ra) securitário(a) a cerrar fileiras
conosco. Precisamos ampliar nosso quadro associativo a fim de
estabelecer condições de igualdade junto ao patronato.
Associe-se. Venha somar forças conosco.

Assessor da Presidência e Contato Comercial

Itamar Barreto - Jornalista Responsável
Mtb 37566
E-mail: itamar@securitariosp.org.br
Tiragem:10.000 exemplares;
Sede Social:

Calisto Cardoso de Brito
Presidente

Av. Nove de Julho, 40 - 8º andar- Bela Vista
Telefone: (11) 3259-0411, ramal 216

Um sindicato novo a cada dia
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FEMININO

22º Encontro Estadual da Mulher Securitária
Promover espaços de discussão e reflexão sobre a importância da mulher no mercado de trabalho e na
sociedade tem sido um esforço constante da Diretoria do Sindicato dos Securitários de São Paulo.
Sendo assim, a Diretoria do Sindicato dos Securitários convida as mulheres profissionais do mercado de
seguros a participarem do 22º Encontro Estadual da Mulher Securitária que será realizado nos dias 01 e 02
de Setembro, na Colônia de Férias da categoria, em Praia Grande.
Realizado há mais de duas décadas, o Encontro Estadual da
Mulher Securitária é um evento destinado exclusivamente
às securitárias associadas do sindicato e tem por objetivo
proporcionar momentos de troca de ideias, partilha de
conhecimento e lazer.
O período de inscrições inicia-se no dia 1º de agosto ou
enquanto houver vagas. Nos últimos anos o número de
vagas foi preenchido em apenas 48 horas. Portanto, fique
atenta.
As informações necessárias para inscrição são: nome
completo, números de RG. e matrícula de associada ao
sindicato, empresa na qual trabalha, tamanho de camiseta
(P, M, G, GG ou EG) e meio de transporte.
Todos esses dados devem ser enviados para rosana@securitariosp.org.br
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (11) 3259-0411, ramal 209.

Campanha de Sindicalização da Mulher Securitária
O fortalecimento do Sindicato está baseado na
ampliação de seu quadro associativo e no entrelaçar
das mãos de cada profissional securitário.
Portanto, você que irá participar do 22º Encontro
Estadual da Mulher Securitária, ajude a fortalecer
sua entidade sindical convidando outras
companheiras a se sindicalizarem e a participarem
desse evento. E de quebra ainda ganha brindes.
Veja abaixo:
√ Indicando 05 novas associadas você ganha uma
bolsa integral para um de nossos cursos.
√ Indique 10 novas associadas e ganhe 1 final de
semana em uma de nossas colônias.
√ Indique 15 novas associadas e ganhe um brinde
especial no dia do evento.
Informações sobre sindicalização podem ser obtidas pelo telefone (11) 3259-0411, ramais 224, 228, 231 e 226.
Visite o site www.securitariosp.org.br

4 O SECURITÁRIO
EVENTOS

Securitário, anote aí em sua agenda:

20/10 - Festa do Dia Nacional do Securitário / Previdenciário
A Diretoria do Sindicato dos Securitários informa
que os convites para a festa em comemoração ao
Dia Nacional do Securitário/Previdenciário serão
vendidos a partir do dia 03 de setembro.
Anote ai em sua agenda: o evento será realizado
no dia 20 de outubro, na Chácara dos Sonhos, em
Jundiaí, das 10h. às 17h.
Como ocorreu em 2017, neste ano Securitário(a)
associado(a) em dia com suas contribuições NÃO
PAGA, É GRÁTIS.

Com os securitários a diversão é garantida

Sensível à atual conjuntura política e econômica do
país, a Diretoria do Sindicato resolveu manter os
mesmos valores cobrados ano passado.
Entre as atrações da festa estarão música ao vivo,
bois e porcos no rolete, feijoada, churrasco com
inúmeras variedades de carnes, buffet de saladas,
chopp e refrigerantes à vontade.
A orientação é para que os interessados adquiram o
quanto antes. Não deixe pra última hora.

Tradicional Boi no Rolete

Portanto, não esqueça: dia 20 de outubro você e sua
família têm um encontro marcado com a diversão
e alegria na comemoração do Dia Nacional do
Securitário / Previdenciário.
Informações pelo telefone (11) 3259-0411, ramal
228, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30.
Porcos no Rolete

Valores dos Convites
Dependentes
A partir de 13 anos

Securitário Não Associado

Convidados

R$ 60,00

R$ 100,00

R$ 150,00

Criança de 05 até 12 anos

Grátis

R$ 45,00

R$ 60,00

Criança de até 04 anos

Grátis

Grátis

Grátis

Ônibus sairão das estações do Metrô Vila Matilde e Armênia, das 8h. às 10h., sempre com lotação completa.
O retorno está previsto a partir das 16h. e o último ônibus sairá às 18h.
Em breve divulgaremos os valores do transporte. Fique atento e garanta seu convite !

5

Um sindicato novo a cada dia
CAMPANHA SALARIAL

Seminário de Elaboração da Pré-pauta 2018
A Diretoria do Sindicato dos Securitários de São
Paulo convoca a categoria a participar do Seminário
de Elaboração da Pré-pauta da Campanha Salarial
2019.
O evento será realizado nos dias 29 e 30 de
setembro, na Colônia de Férias dos Securitários, em
Praia Grande.
O Seminário tem por objetivo submeter a pauta à
deliberação dos trabalhadores. Serão analisadas
as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho da
categoria.
A assembleia é uma oportunidade para discussão,
possíveis alterações e aprovação da pauta de
reivindicações.

Os dados dos participantes deverão ser enviados
para o e-mail rosana@securitariosp.org.br
informando nome completo, número de matrícula
de associado, empresa na qual trabalha, número da
cédula de identidade e o tamanho da camiseta (P, M,
G ou GG).
O participante deverá informar ainda se irá de
condução própria ou utilizará o transporte oferecido
pela entidade sindical.
Queremos construir uma pré-pauta de reivindicações
unificada e que contemple os anseios da categoria.
Portanto, sua participação é fundamental para o
sucesso da Campanha Salarial.
Inscreva-se, divulgue e converse com os
companheiros em seu local de trabalho.

As inscrições poderão ser realizadas a partir de 20 de
agosto e o número de vagas é limitado.

Empregado que se opor ao pagamento de Contribuição Assistencial/Negocial
poderá perder o direito da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria
Essa foi a decisão tomada pelo Procurador do Trabalho de Bauru, José Fernando Ruiz Maturana, ao analisar
queixa de funcionários que ficaram sem a cesta básica no Hospital Amaral Carvalho por não concordarem
“com o pagamento da contribuição negocial ou com o desconto da contribuição sindical”.
Na decisão de arquivamento datada de 3 de julho, o procurador do Trabalho diz que um dos “queixosos” foi
enfático em se dizer contra a contribuição e não contra o acordo coletivo. Por ser contra contribuir com a
associação sindical, o trabalhador também não faz jus às conquistas, entende o procurador, que validou a
cláusula do sindicato e mandou arquivar a reclamação dos funcionários que perderam a conquista.
Maturana citou decisão da Suprema Corte que decidiu ser necessária a autorização do funcionário para
o desconto de contribuição sindical, da mesma forma apontou que sem a obrigatoriedade do desconto o
sindicato é uma associação que só representa quem contribui.
Sentença pró-sindicato – “…os instrumentos coletivos não mais albergam todos os integrantes da categoria,
mas apenas àqueles associados à agremiação ou que considerem vantajosos os benefícios previstos no
instrumento coletivo de trabalho e aceitem pagar pelos serviços relacionados à sua celebração”, diz trecho
da sentença.
Ele prossegue: “Não se mostra justo que uma parcela da classe trabalhadora, em que pese não
participar da vida sindical e não se engajar na busca por melhores condições de trabalho,
beneficie-se de conquistas obtidas pela via do serviço de negociação coletiva.”
Conclui dizendo que ninguém é obrigado a contribuir para a manutenção do sindicato da categoria ou de
querer ou não as cláusulas do instrumento coletivo aprovadas em assembleia na sua relação individual de
trabalho. Mas ressalta que a nova sistemática legal “vinculou o recebimento de benefício não previsto em lei
ao pagamento pelo serviço prestado”. Ou seja, sindicato não pode trabalhar de graça para quem é contra o
sindicato.

6 O SECURITÁRIO
DIVERSÃO
Securitário, fique atento aos valores das diárias em nossas Colônias de Férias
A Diretoria do Sindicato dos Securitários de São Paulo comunica aos seus associados que por conta dos
inúmeros ataques do governo contra o movimento sindical, houve a necessidade de ajustes e contenção
de gastos para continuar oferecendo um serviço de qualidade à categoria. Em Praia Grande, por exemplo,
resolvemos suspender o almoço, porém mantendo o jantar e o delicioso o café da manhã.
Fique atento aos valores e aos serviços oferecidos nas Colônias de Férias do Sindicato dos Securitários.

Colônia de Férias em Caraguatatuba

Centro Campestre e Pesqueiro em Ibiúna

Diárias com Café da Manhã e Jantar
Associado				R$ 100,00
Dependente de 06 a 09 anos
R$ 60,00
Dependente de 03 a 06 anos
R$ 40,00
Dependente de até 03 anos		
R$ 20,00

Diárias com Café da Manhã, Almoço e Jantar
Associado				R$ 100,00
Dependente de 06 a 09 anos
R$ 60,00
Dependente de 03 a 06 anos
R$ 40,00
Dependente de até 03 anos		
R$ 20,00

*Sócio em carência + 30% = R$ 130,00
*Convidado (valor sócio + 50%) = R$ 150,00

*Sócio em carência + 30% = R$ 130,00
*Convidado (valor sócio + 50%) = R$ 150,00

Pernoite só quando hospedado
R$ 44,00 por pessoa com café da manhã
Criança de até 05 anos não paga o pernoite

Pernoite só quando hospedado
R$ 44,00 por pessoa com café da manhã
Criança de até 05 anos não paga o pernoite

Colônia de Férias em Praia Grande

Funcionamento das Colônias de Férias

Diárias com Café da Manhã e Jantar
Associado				R$ 100,00
Dependente de 06 a 09 anos
R$ 60,00
Dependente de 03 a 06 anos
R$ 40,00
Dependente de até 03 anos		
R$ 20,00

CARAGUATATUBA

*Sócio em carência + 30% = R$ 130,00
*Convidado (valor sócio + 50%) = R$ 150,00
Pernoite só quando hospedado
R$ 44,00 por pessoa com café da manhã
Criança de até 05 anos não paga o pernoite

JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2018
01/07 a 09 de setembro de 2018 ABERTA
SETEMBRO DE 2018
De 10/09 a 10 de outubro de 2018 FECHADA

PRAIA GRANDE
JULHO DE 2018
01 a 31 de julho de 2018		

ABERTA

AGOSTO DE 2018
De 01 a 31 de agosto de 2018

FECHADA
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Restaurante do Centro Esportivo tem suas atividades suspensas
A Diretoria do Sindicato dos Securitários informa
aos associados a suspensão das atividades do
restaurante no Centro Esportivo e Recreativo dos
Securitários, em Itaquera.
A baixa procura dos associados e as diminuições de
receitas orçamentárias são o principal motivo do
encerramento das atividades do restaurante.
Em contrapartida, a lanchonete instalada nas
dependências do clube dispõe de lanches, porções
e salgados, além de uma variedade de bebidas e sorvetes que são servidos no local. Tudo a preço acessível
para atender as demandas de entretenimento e lazer da categoria.
A Diretoria do Sindicato dos Securitários agradece mais uma vez a compreensão e a colaboração da
categoria.

Securitário, faça sua pré e pós homologação no Sindicato
Com a aprovação da reforma trabalhista os patrões
têm a opção de realizar homologações sem a
presença e a assistência de um representante do
sindicato.
Algumas empresas do mercado segurador já
realizam a homologação na própria empresa.
Essa prática pode levar o trabalhador a aceitar
cálculos questionáveis, uma vez que a homologação
realizada pelo sindicato exigia a verificação se os
valores pagos ao securitário eram realmente os
devidos ou até mesmo se a demissão foi legal.
Cálculos equivocados, interpretação parcial da lei e
o não respeito à Convenção Coletiva de Trabalho da
categoria têm sido as principais reclamações.
Cumprindo o nosso compromisso em defesa da
categoria no momento do encerramento do contrato,
o Sindicato dos Securitários possibilita ao trabalhador
securitário o atendimento pré e pós homologação.
Na pré-homologação o securitário poderá verificar
com antecedência os valores que têm para receber.
Dessa forma, antes de assinar qualquer documento
na homologação, ele poderá conferir se os valores
estão corretos e se sua Convenção Coletiva de
Trabalho e seus direitos estão sendo respeitados.
Na pós-homologação, a equipe do sindicato verifica
se o contrato do securitário foi encerrado de forma
correta.

Para a conferência dos valores, o securitário deve
apresentar o último Holerite, a Carteira Profissional
de Trabalho e Extrato do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço atualizado.
O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira,
das 9h às 16h e pode ser solicitado pelo telefone
(11) 3259-0411, ramais 221 e 236 ou pelos e-mails
arnaldo@securitariosp.org.br e
aguinaldo@securitariosp.org.br

8 O SECURITÁRIO
ARTIGO

A farsa da reforma trabalhista
É atribuída a Joseph Goebbels, marqueteiro da
propaganda nazista de Adolf Hitller, a célebre frase
de que: “uma mentira repetida mil vezes torna-se
verdade”
A Reforma Trabalhista vai modernizar as relações de
trabalho. A Reforma Trabalhista não vai alterar em
nada a vida do trabalhador. A Reforma Trabalhista
vai gerar mais empregos.
Certamente você deve ter ouvido essas mentiras,
seja pelos meios de comunicação, no local de
trabalho ou até mesmo dos representantes do RH de
sua empresa. Pasmem, um ou outro trabalhador caiu
nesse conto.
Meses depois da entrada em vigor da Lei
13.467/2017, a famigerada reforma trabalhista
alterou brutalmente as relações de trabalho, retirou
direitos do trabalhador a golpeou as finanças dos
sindicatos, os representantes legítimos da classe
trabalhadora.
Na verdade, o pretexto de modernizar a legislação encobre a prática de exploração do trabalhador e sua
desvalorização.
Denunciamos aqui reiteradas vezes a farsa da Reforma Trabalhista, lei que visa ampliar as fronteiras dos
privilégios dos patrões e a precarização das relações de trabalho. Os números que aí estão desmascaram o
discurso falacioso de outrora dos defensores da reforma.
Os índices de desemprego continuam elevados. Os postos de trabalho que surgem são subempregos. A taxa
de desocupação é ainda maior entre a população negra (16%) e as mulheres (15%), e quando se somam
os desempregados, o número de trabalhadores brasileiros subutilizados no primeiro trimestre deste ano
também bateu o recorde de 27,7 milhões de pessoas, ou 1,2 milhão a mais do que em dezembro do ano
passado.
Preparemos nossos ouvidos para ouvirmos a mesma cantilena em 2019. Os donos do capital e governo dirão
que é preciso aprovar a Reforma da Previdência sob o pretexto e alegação de que o segurado da previdência
é responsável pela falência do sistema previdenciário.
Uma das alternativas de barrar esse movimento contra a classe trabalhadora é a mobilização e o
fortalecimento do movimento sindical. As forças conservadoras não têm poupado esforços contra as lutas
sociais. Buscam desmoralizar e destruir os sindicatos atuando diretamente na legislação e em suas formas
de arrecadação.
Nessa correlação de forças o trabalhador é o maior prejudicado, pois inúmeros sindicatos têm reduzido
seu atendimento na área da saúde, o fechamento de colônias de férias tem proporcionado cada vez menos
opções de lazer à classe trabalhadora e tantas outras entidades sindicais têm fechado suas portas, deixando
órfãos milhares de trabalhadores e engrossando ainda mais os números do desemprego.
Portanto, fortalecer os sindicatos por meio de sindicalizações é de suma importância para a continuidade da
defesa dos direitos dos securitários e na busca por novas conquistas.
Não fique só. Fique sócio. Junte-se a essa luta que é de todos nós.
Itamar Barreto é jornalista

9

Um sindicato novo a cada dia
DIVERSÃO

Diversão e curtição em Caraguatatuba
A cidade de Caraguatatuba é conhecida
nacionalmente pelas belas paisagens e suas encostas
do mar cobertas pela Mata Atlântica.

A Colônia dos Securitários oferece uma espaçosa
sala de jogos com bilhar, pebolim e mesas de
carteado e ping-pong.

A Colônia de Férias do Sindicato dos Securitários se
orgulha de fazer parte desse cenário paradisíaco e
oferece a você visitante lazer e tranquilidade.

O visitante pode desfrutar de uma ampla e
aconchegante sala de TV e churrasqueiras.

Aqui você conta com total segurança e conforto
para a sua família em um ambiente fechado com
estacionamento interno para mais de 20 automóveis.
Os 20 apartamentos com quartos amplos, arejados
e confortáveis com capacidade para até 6 pessoas
oferecem roupas de cama e são equipados com TV e
ar-condicionado.
O espaço das piscinas adulto e infantil conta com
espreguiçadeiras e guarda-sóis a disposição do
visitante.
Temos ainda apartamento totalmente adaptado às
pessoas com necessidades especiais.

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.
Venha relaxar e se divertir em nossa colônia !
Colônia de Férias em Caraguatatuba
Av. Av. José Cândido Capelli, 300
Jardim dos Sindicatos/Porto Novo
Informações e Reservas
Telefone (11) 3259-0411 – Ramais 224 ou 249

Cenário perfeito para o seu descanso

Espaço convidativo para degustar um bom churrasco
com os amigos

Restaurante com conforto e higiene para sua refeição

Quartos com o conforto que nosso hóspede merece

10 O SECURITÁRIO
PARCERIA

Sindicato realiza entrega de certificados
O Sindicato dos Securitários realizou
cerimônia de entrega de certificados aos
alunos que participaram do Curso Técnico
de Seguro Automóvel.
O curso, realizado de 05 de maio a 23
de junho, foi ministrado pela professora
Marcelene Ferraz Ganga.
Pertence à missão do Sindicato auxiliar
o securitário a estar constantemente
antenado à realidade do mercado,
tornando-o um profissional melhor
qualificado, com diferencial e pronto para
os desafios do mercado de trabalho.
O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
do Sindicato dos Securitários de São Paulo
cumpre seu papel fundamental visando
o crescimento pessoal e profissional da
categoria e parabeniza a todos.

Cursos de Idiomas GTB-Brasil
O Sindicato dos Securitários do Estado de São
Paulo em parceria com a GTB-Brasil Idiomas está
oferecendo cursos de inglês, francês e espanhol a
seus associados e dependentes.
A parceria com a GTB-Brasil Idiomas e Intercâmbios
permite aos associados do sindicato duas horas de
aulas por semana, curso de inglês geral com ênfase
na linguagem de seguros.
O Material Didático foi elaborado para o aluno
desenvolver habilidades na comunicação usadas
em seus desafios pessoais e profissionais com um
investimento que cabe no seu bolso.

Sindicato firma parceria com CETEF
O Sindicato dos
Securitários de São
Paulo acaba de
fechar um convênio
educacional com o
CETEF CURSOS E
IDIOMAS ITAQUERA.
Por meio desta parceria, os securitários associados
ao sindicato terão desconto sobre o valor da
mensalidade. A escola oferece cursos de Informática,
Manutenção de Computadores , Inglês e Gestão
Empresarial.

Invista em você, invista na sua família, pois o melhor
investimento e a educação globalizada.

As unidades do CETEF são:
Itaquera
Rua Sabado D’Ângelo 197 – Centro de Itaquera

Parceria Securitários e GTB-Brasil “ Agora sim, você
pode ser um cidadão do mundo’.

São Miguel Paulista
Avenida Nordestina, 42 - São Miguel Pta.

Mais informações pelos telefones
(11) 3231-0475 / 9-4889-4599
ou pelo e-mail contato@grantourbrasil.com.br

Mais informações pelo telefone: (11) 2074-0870 /
2864-7974 ou pelo e-mail cetef.i@terra.com.br
Se você não é sócio do sindicato, faça já a sua
sindicalização! Para ter mais informações de outros
convênios, entre em contato pelo telefone (11)
3259-0411, ramais 250 e 237.
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CURSOS
Programação de Cursos 2018 na Sede do Sindicato

O Sindicato dos Securitários de São Paulo oferece cursos para os trabalhadores do mercado segurador que
desejam ter uma qualificação contínua. Nossa grade oferece cursos e palestras aos que querem investir na
educação e na qualificação profissional. Aproveite a oportunidade! Confira os cursos:
De segunda à quinta-feira, das 18h30 às 20h

Aos sábados – das 08h30 às 12h30

Inscrições: até 31 de agosto
Período: de 03 de setembro a 08 de outubro
Técnico de Seguro Automóvel – 24 horas
Técnico de Seguros de Ramos Elementares– 30 horas
Práticas de Resseguros - 30 horas
Previdência Complementar - 24 horas

Inscrições: até 31 de julho
Período: de 1º de setembro a 24 de novembro
Técnico de Sinistros de Seguros de Ramos
Elementares – 28 horas
Subscrição de Riscos de Seguros de Transportes - 28
horas
Técnico de Seguros de Responsabilidade Civil Geral 28 horas
Saúde Complementar - 20 horas

Investimento - Taxa única por curso
R$ 80,00 - Associado
R$ 100,00 - Dependente, Estagiário, Aprendiz, Desempregado que foi associado ao sindicato
R$ 150,00 - Não associado
R$ 250,00 - Convidados
Informações pelo telefone (11) 3259-0411, ramais 237 e 250, das 10h às 18h30 ou na página de cursos no
site www.securitariosp.org.br

Parcerias com clínicas médicas beneficiam associados
O Sindicato dos Securitários firma parcerias com clínicas e laboratórios afim de oferecer atendimento digno e
serviços de qualidade a seus associados. Confira abaixo as clinicas conveniadas:
RADIOLÓGIKA
Rua Marconi, 316 - 6º Andar - Centro
Fone: (11) 3257-1000 / 3257-5006
HERMES PARDINI Medicina Diagnóstica e
Preventiva
UNIDADE TATUAPÉ
Rua Cantagalo, 74 – Piso B
Próximo ao Shopping Silvio Romero Plaza
Fone: (11) 2799-9311
UNIDADE CANTAREIRA
Rua Nova Cantareira, 1235
Telefone (11) 2799-9311
Análises Clínicas
Ultrassonografia Simples
Medicina Fetal
Ultrassonografia Doppler Colorido

UNIDADE CARRÃO
Rua Antônio de Barros, 1793
Telefone: (11) 2799-9311
Análises Clínicas
Coletas Ginecológicas
UNIDADE ITAQUERA
Rua Américo Salvador Novelli, 154 - Itaquera
Telefone (11) 2799-9311
Análises Clínicas
Densitometria Óssea / Mamografia Digital
Ultrassonografia Simples / Ressonância Magnética
Medicina Fetal

LAZER

CALENDÁRIO DE FERIADOS E SORTEIOS 2018
Colônias de Férias de Praia Grande e Caraguatatuba
e Centro Campestre e Pesqueiro em Ibiúna

Programação das Colônias de Férias e Centro Campestre
Feriado Dia da Independência
Período: 07 a 09/09/2018
Inscrição: 03/07 a 03/08/2018
Sorteio: 07/08/2018 - Caraguatatuba e Ibiúna
Sorteio: 08/08/2018 - Praia Grande
Pagamento: 10/08/2018
Feriado Dia de Nossa Senhora Aparecida
Dia dos Securitários
Período: 12 a 15/10/2018
Inscrição: 01 a 31/08/2018
Sorteio: 04/09/2018 - Caraguatatuba e Ibiúna
Sorteio: 05/09/2018 - Praia Grande
Pagamento: 10/09/2018
Feriado Dia 02 de Novembro - Finados
Período: 02 a 04/11/2018
Inscrição: 03/09 a 01/10/2018
Sorteio: 03/10/2018 - Caraguatatuba e Ibiúna
Sorteio: 04/10/2018 - Praia Grande
Pagamento: 08/10/2018
Informações pelo telefone 3259-0411, ramais 224, 230 e 249, das
9h às 18h30, ou pelos e-mails keroly@securitariosp.org.br e
nilza@securitariosp.org.br

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 de Campinas
Rua Emilio Ribas, 703 - Cambuí - CEP 13025-141
Telefone: (19) 3324-4101
campinas@securitariosp.org.br
Subsede São José do Rio Preto
Rua Saldanha Marinho 3336, Sala 34 - Centro
CEP 15010-100 - Fone: (17) 3231-3218
sjriopreto@securitariosp.org.br
Centro Esportivo e Recreativo dos Securitários
Rua Ioneji Matsubayashi, 982 - Itaquera. CEP 08260-050
Fone 2254-3880
ceitaquera@securitariosp.org.br
Colônia de Férias dos Securitários em Praia Grande
Rua Rui Barbosa, 594. Boqueirão - Praia Grande
CEP 11700-170 - Fone (13) 3326-7260
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
Caraguatatuba
Jardim dos Sindicatos / Porto Novo
Av. José Cândido Cappelli, 300 - CEP 11667-500
Fone/Fax: (12) 3887-4649
caraguatatuba@securitariosp.org.br

Diversão refrescante nas piscinas adulto e infantil

Venha conhecer as belezas de Caraguatatuba

Um sindicato novo
a cada dia !

O hóspede pode usufruir da área verde com piscinas, tudo aliado
ao clima de montanha

