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NOSSA LUTA JÁ COMEÇOU

AGENTES COMUNITÁRIOS FORMAM
COMISSÃO E PRESSIONAM PODER PÚBLICO

Os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias mostraram união e força
no dia 22 de maio, quando realizaram uma assembléia

no vão livre da Câmara Municipal de São Paulo.
A manifestação organizada pelo SINDICOMUNITÁRIO foi um sucesso e atingiu seus

objetivos. Aliás, não só atingiu como também conseguiu incomodar as autoridades, que
perceberam que a categoria não está para brincadeiras e exige respeito! Foram mais de

mil companheiros da Capital, Interior e Grande São Paulo que criaram uma comissão e
entregaram suas reivindicações ao presidente da Casa, vereador Netinho, por intermédio

do vereador Juscelino Gadelha. Em seguida os Agentes saíram em passeata até o gabinete
do prefeito Gilberto Kassab, no Viaduto do Chá, onde realizaram

uma nova manifestação por volta das 16h.

CONFIRA OS DETALHES NA PÁGINA 3

Integrantes da comissão dos ACS e ACE no gabinete do vereador Juscelino Gadelha, na Câmara Municipal de São Paulo, no dia 22 de Maio,
que entregaram uma extensa lista de reivindicações cobrando atitudes do Poder Público. Na lista consta, entre vários anseios da categoria,

a aplicação da Lei nº 11.350/06, que regulariza a situação dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias,
criando vínculo direto com com  a prefeitura.

AGENTES COMUNITÁRIOS FORMAM
COMISSÃO E PRESSIONAM PODER PÚBLICO
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Editorial
A palavra do Presidente

SINDICOMUNITÁRIO

Um trabalho que se
iniciou antes mesmo do
surgimento da categoriaO Sindicomunitário - Sindi

cato dos Agentes Comu
nitários de Saúde, Soci-

al, Endemias e outros do Estado
de São Paulo foi fundado em se-
tembro de 1998, por agentes co-
munitários de saúde e lideranças
comunitárias que acreditavam na
importância do trabalho desta
categoria no III Encontro dos
Agentes Comunitários de Saúde,
na Câmara Municipal de São
Paulo em dez/1997, onde haviam
representantes de vários municí-
pios e estados, discutindo a im-
plantação do PSF/PACS, dificul-
dades encontradas e reivindica-
ções a serem atendidas tais
como: piso salarial, insalubridade,
uniforme, protetor solar, material
de apoio e outros.

Verificando a importância de
um Sindicato para representar a
categoria, que representa aproxi-
madamente 28 mil Agentes Co-
munitários de Saúde, Social, En-
demias e outros e com 570 enti-
dades em todo o Estado de São
Paulo, realizando ações educati-
vas e preventivas aos seus asso-
ciados, dependentes e a comuni-
dade, através de palestras, ofici-
nas, cursos profissionalizantes,
cursinho de pré-vestibular comu-
nitário, facilitando o acesso dos
jovens e adultos às universida-
des, curso de alfabetização para
jovens e adultos, supletivo do pri-
meiro e segundo grau, através de
parcerias com as instituições pú-
blicas e privadas, levando melhor
qualidade de vida às pessoas
expostas à vulnerabilidade.

Portanto, estamos realizando
vários encontros, seminários,
convenções para apresentação
das propostas do Sindicomunitá-
rio à categoria, mostrando a im-
portância da filiação, levantando
suas reivindicações e encami-
nhando às autoridades compe-
tentes.

Muitas batalhas foram enfren-

Uma luta que
se inicia
tadas quando demos entrada na
Carta Sindical. Recebemos a im-
pugnação do Sindicato dos Tra-
balhadores de Saúde da Região
de Campinas, nos causando
transtornos, impossibilitando em
receber a Carta Sindical. Final-
mente, em 2005, entramos em
acordo com as exigências solici-
tadas pelo Sindicato dos Traba-
lhadores de Saúde da Região de
Campinas e conseguimos enviar
os documentos ao Ministério do
Trabalho, pedindo alteração no
estatuto do Sindicomunitário. Em
2006 fizemos as alterações soli-
citadas, a eleição da nova direto-
ria de acordo com o novo estatu-
to, enviando todos os documen-
tos ao Ministério do Trabalho, sen-
do aprovados, aguardando so-
mente a publicação da Carta Sin-
dical.

A categoria está toda mobili-
zada em todo o estado de São
Paulo, aguardando a Carta Sin-
dical para realização da 1ª Con-
venção Coletiva da Categoria,
onde suas reivindicações serão
encaminhadas às autoridades
competentes para serem atendi-
das.

Estamos conseguindo multas
reivindicações para a categoria
com sucesso, como readmissão
no trabalho, mudanças de parcei-
ros sem prejuízos, mudanças de
áreas, insalubridade, auxílio ali-
mentação, apoio no curso de ca-
pacitação ambientes verdes e
saudáveis entre outros.

Mas tudo isso ainda é só o
começo. Ainda há muito para con-
quistar e, para tanto, contamos
com o apoio de toda a categoria,
porque somente unidos seremos
fortes e conquistaremos melhores
dias e respeito para os Agentes
Comunitários de Saúde, Social,
Endemias e afins em todo o esta-
do.

José Roberto Prebill
Presidente

A Carta Sindical foi solicita-
da ao Ministério do Trabalho e
Emprego em março de 1999 e
seu pedido de registro foi im-
pugnado por conflito na base de
atuação com o Sindicato dos
Empregados em Estabeleci-
mentos de Saúde de Campinas.

Foram feitas várias audiên-
cias junto a diretoria daquele
sindicato, com muita resistên-
cia durante muitos anos, até
que quase em 18 de outubro de
2005, foi assinado o acordo de
base territorial entre os dois sin-
dicatos, que compuseram o fim
de não prejudicar a categoria e
possibilitar a organização da
convenção coletiva, para aten-
der suas principais reivindica-
ções, conforme acordo assina-
do.

O SINDICOMUNITÁRIO
concorda em retirar sua base de
atuação de todas as cidades
pertencentes a base de atuação
do Sindicato dos Empregados
em Estabelecimento de Servi-
ço de Saúde de Campinas na
conformidade da carta sindical
daquele sindicato.

Em 21 de novembro de
2005 foi encaminhado ao Minis-
tério do Trabalho e Emprego o
termo de acordo Extra Judicial

da retirada do processo de
impugnação do Sindicato de
Campinas.

Na mesma data, o docu-
mento foi recebido e aceito pelo
ministério do trabalho, encami-
nhando para o aumento do pro-
cesso nos setores e áreas.

Finalmente em 20 de junho
de 2006 o Ministério de Traba-
lho e Emprego encaminhando
um ofício, solicitando o estatu-
to atualizado, conforme acor-
do de desistência apresentan-
do a área de atuação do sindi-
cato para liberar a carta sindi-
cal .

O Estatuto Social foi revi-
sado e adaptado conforme o
novo código civil e apresentan-
do em Assembléia Geral no dia
26/08/2006 na sede do
SINDICOMUNITARIO, confor-
me publicação no Diário de No-
tícias no dia 22/08/2006 na pg.
11. Sendo colocado em vota-
ção e aprovado por unanimida-
de, pelos presentes.

Os documentos solicitados
pelo Ministério do Trabalho e
Emprego foram enviados em
12 / 01 / 2007, recebidos e en-
caminhados ao Setor compe-
tente para avaliação e publica-
ção no dia 21 / 01 / 2007.

Eleição e posse dos Delegados e representantes da categoria
no Estado de São Paulo - 25/11/2006 -

Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo
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Os Agentes Comunitá-
rios de Saúde e En-
demias mostraram

união e força no último dia
22 de maio.

A manifestação organiza-
da pelo SINDICOMUNITÁ-
RIO foi um sucesso e atin-
giu seus objetivos. Aliás, não
só atingiu como também
conseguiu incomodar as au-
toridades, que perceberam
que a categoria não está
para brincadeiras e exige
respeito!

Representantes da Agen-
tes em São Paulo, Grande
São Paulo e interior do Es-
tado lotaram o vão livre da
Câmara Municipal, onde re-
alizaram uma assembléia às
14 horas. O objetivo do
evento foi sensibilizar as au-
toridades e prefeitos dos
municípios paulistas no sen-
tido de regularizar as contra-
tações dos ACS em todo
Estado, conforme disposto
na Lei nº 11.350/06. Essa lei
foi gerada pela Emenda
Constitucional nº 51, de 14
de fevereiro de 2006. De

Manifesto dos ACS superou
as expectativas

Mais de mil agentes comunitários participaram de assembléia e passeata

acordo com ela, os Agentes
Comunitários de Saúde e
Agentes de Combates às
Endemias prestarão servi-
ços ao SUS – Sistema Úni-
co de Saúde, mediante vín-
culo direto com o órgão, que
criará cargos de Agentes Co-
munitários de Saúde e Agen-
tes de Combate a Endemi-
as, de acordo com a CLT
(Consolidação das Leis do
Trabalho) ou Estatuto.

Além do cobrar a aplicação
integral da Lei 11.350/06, os
ACS também exigem que
seus direitos sejam respeita-
dos, bem como a criação de
um piso salarial de 3 salários
e 4 salários para quem fez o
1º e 2º módulo do curso técni-
co, entre diversas outras rei-
vindicações amplamente dis-
cutidas entre o SINDICOMU-
NITÁRIO e a categoria em
todo o Estado nas diversas
assembléias e reuniões reali-
zadas em mais de um ano.

No dia 22, após a assem-
bléia, foi criada uma comissão
que visitou gabinetes de vári-
os vereadores e que entregou,

por escrito, as reivindicações
dos ACS (veja a lista com os

nomes dos integrantes da
Comissão no box desta

página). O vereador
Juscelino Gadelha in-
tercedeu junto ao líder
do Governo na Câma-
ra, vereador Netinho, e
entregou pessoalmen-

te nossas reivindica-
ções.
Após a assembléia e a vi-

sita aos vereadores, os Agen-
tes saíram em passeata que
atravessou o Viaduto Jacareí,
Rua da Consolação, Rua Xa-
vier de Toledo e Viaduto do
Chá, onde realizaram uma
manifestação em frente ao
gabinete do prefeito Gilberto
Kassab, por volta das 16 ho-
ras.

A prova de que nossa mo-

bilização teve resultados é o
fato de que alguns Agentes
Comunitários, no interior e
Grande São Paulo, chegaram
a sofrer ameaças em seus
postos de trabalho e houve
até, em algumas cidades do
interior, desentendimentos
entre vereadores e prefeitos
no sentido de se adaptarem
à Lei 11.350 e regulamenta-
rem a situação dos ACS e
ACE.

A manifestação, organiza-
da e coordenada pelo SINDI-
COMUNITÁRIO, contou tam-
bém com o apoio da CUT,
SEESP (Sindicato dos Enfer-
meiros do Estado de São
Paulo), Sindisaúde ABC, Sin-
disaúde SP, Sindisaúde Gua-
rulhos e Região e Confede-
ração Nacional dos Trabalha-
dores em Seguridade Social.

Manifesto dos ACS superou
as expectativas

José Roberto Prebill – presidente
Sindicomunitário
Márcio Antônio Côrrea da Silva – di-
retor jurídico Sindicomunitário
José Jailson da Silva – delegado sin-
dical estadual da Capital
Maria do Socorro de Freitas
Cirqueira – delegada sindical regional
do Butantã
Kátia Cristina de Souza – delegada
sindical regional Pêrus
Eliana Mendes de Oliveira Cruz – de-
legada sindical regional Campo Limpo
Moema Medeiros de Gusmão – de-
legada sindical regional M.Boi Mirim
Zezito Rosa da Conceição – delega-
do sind. regional Freguesia do Ó
Carlos Eduardo P. Cardoso – dele-
gado sindical regional Casa Verde
Mariete de Lima Santos – delegada
sindical regional Ermelino
Matarazzo
Zaqueu Medina – delegado sindical re-
gional São Miguel Paulista
Edna Maria Silva Souza – delegada
sindical regional Itaim Paulista
Izilda Aparecida Vicente – represen-
tante região central UBS – Humaitá

COMISSÃO ESTADUAL DA LEI 11.350 – SÃO PAULO
Luciana Lino da Silva – UBS Jardim
Vista Alegre
Juciene Ribeiro da Silva – UBS Par-
que Sto. Antônio
Mônica Costa S. Souza – UBS Jardim
Corinho
Ana Paula R. Andrade – UBS Jardim
Campos Itaim Paulista
José Humberto de Pontes – UBS
Icaraí
Maristela Lopes dos Santos – Del.
Sind. Regional de Presidente Prudente
Marilei Domingues Martins – Del.
Sind. Regional de Barretos
Ana Paula de Freitas Yoshioka –
Repres. da região de Araraquara
(munic. de Borborema)
Maria do Socorro Melo Carvalho –
Repres. do município de Jundiaí
Sirley Cleto – Repres. da região de
Sorocaba (munic. de Itararé)
Aparecida dos Santos Andrade Lon-
go – Repres. do ABCD (munic. Mauá)

VEREADORES APOIADORES:
Áttila Russomanno
José Ferreira dos Santos – Zelão
Juscelino Gadelha
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É HORA DE BUSCAR O QUE É NOSSO!É HORA DE BUSCAR O QUE É NOSSO!
POR QUÊ VAMOS À LUTA?
Após várias assembléias e reuniões por diversos municípios do Estado de São Paulo e regiões da capítal, o
SINDICOMUNITÁRIO, junto com os trabalhadores da categoria, elaborou uma pauta de reivindicações,
que foi aprovada por unanimidade na última Assembléia Geral na Câmara dos Vereadores de São Paulo.
São 22 ítens dos quais não abriremos mão, pois são nossos direitos sagrados como trabalhadores e como

cidadãos.
Apesar de cada ítem ser um direito nosso, os patrões vão negar ou dificultar a concessão de cada um deles.

Por isso, teremos que nos unir, nos fortalecer cada vez mais e mostrar que os Agentes Comunitários de
Saúde e de Combate a Endemias são uma categoria organizada, consciente de seus diretos e

DE MUITA LUTA!
Confira abaixo pelo que os companheiros do Interior, Grande São Paulo e Capital lutarão unidos!

1. Isonomia Salarial
2. Piso Salarial de 3 salários e 4 salários para quem

fez o curso técnicodepois de sua formação.
3. Insalubridade
4. Definir Atribuições da Categoria, de acordo com

a Determinação do Ministério do Trabalho.
5. Direitos de Periculosidade
6. Contratar em cada UBS, dois agentes de

endemias e sociais
7. Contratação Temporária de ACS para cobertura

de funcionários em afastamento ou férias
8. Benefícios:  Auxilio Creche para as ACS(os),

Cestas Básicas, Vale Transporte e aumento no
valor do Vale Refeição unificando para todos os
ACS. E para  os ACS da Zona Rural e Municipios
fornecimento de condução para realizar as
visitas domiciliares.

9. Que de preferência seja implantado o PSF ao
invés de PACS

10. Cursos de Capacitação continuada para a
categoria

11. Dar continuidade no Curso de Técnico de Agente
Comunitário para os mesmo que estão que
fazendo e ampliar para os outros agentes em
todos os municípios do Estado de São Paulo.

12. Na contratação dos Agentes os mesmos
deverão morar na Área  conforme Decreto Lei
11,350 e não na micro área, Ex. na Cidade de
São Paulo o ACS pode morar na sua Sub-
Prefeitura e no Interior em seu Municipio.

13. Material adequado de trabalho (ex.: desde uma
caneta até uma mesa decente)

14. Convênio Médico/  Odontológico/Farmácia

15. Apoio Psicológico para o Agentes Comunitários
16. Equipamentos de Proteção Individual (ex:

protetor solar, uniforme, guarda-chuva, capa de
chuva).

17. Pagamento do Salário mensal devera ser pago
até o 5º dia útil de cada mês, sob pena de multa.

18. Pagamento das férias deverá se pago cinco
dias antes do gozo da mesma sob pena de
multa.

19. Estabilidade na Licença Médica.
20. Estabilidade aos cipeiros, membros da diretoria

executiva, delegados sindicais, estaduais,
regionais e municipais, durante o seu mandato.

21. Estabilidade de 3 anos para as vésperas de
aposentadoria.

22. Banco de  Horas.

E X P E D I E N T E
InformATIVO é o órgão oficial de informação do SINDICOMUNITÁRIO – Sindicato dos

Agentes Comunitários de Saúde e Afins do Estado de São Paulo.

Rua Sete de Abril, 261
9º andar – Conj. 913

Centro – São Paulo – SP
Fone/Fax: (11) 3255-8154

E-mails:
sindicomunitario@ig.com.br

sindicatodosagentes@terra.com.br

Presidente: José Roberto Prebill
Secretária Geral: Miriam Búglio
Tesouraria: Domingos Sávio de Olivei-
ra
Conselho Fiscal:
Fábio José de Lima
Sônia Santos da Costa
Marilei Domingos Martins

Delegados Sindicais Estaduais:
José Jailson da Silva (Capital)
Fábio José de Lima
(Grande São Paulo)

Assessorias
Jurídica: Valdir dos Santos Viviani e
Márcio A. Corrêa da Silva

Marketing: Ângela Maria Pereira
Comunicação: Erick Vizoki
Eventos: Marcos Paulo Ivo Maia
Institucional: Arlindo Afonso Alves
Social: Claudina Mitie Tanami

Tiragem: 10 mil exemplares

mailto:sindicomunitario@ig.com
mailto:sindicatodosagentes@terra.com
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26/08/06: Assembléia Geral, elaboração e apro-
vação do novo estatuto, realizado na sede do
Sindicomunitário.

17/09/06: Encontro dos agentes comunitários
de saúde, social e endemias do Estado de São
Paulo, realizado no Centro de Promoção Soci-
al Carmen Mendes Conceição em Santo Amaro,
teve como pauta apresentação do novo estatu-
to e a formação da nova diretoria.

26/10/06: Encontro dos agentes comunitários
de saúde, da Sub-Prefeitura do Butantã, reali-
zado na CS Escola do Butantã, teve como pau-
ta a eleição dos representantes da Sub-Prefei-
tura.

11/11/06: Encontro dos agentes comunitários
de saúde, da Sub-Prefeitura do M. Boi Mirim,
realizado na sede da Sub-Prefeitura do M. Boi
Mirim, teve como pauta a eleição dos represen-
tantes da Sub-Prefeitura e das Unidades Bási-
cas de Saúde-UBS.

25/11/06: Convenção estadual dos agentes co-
munitários de saúde, social e endemias, reali-
zado no salão nobre da Câmara Municipal de
São Paulo, teve como pauta reinvidicações da
categoria, propostas do Sindicomunitário, elei-
ção e posse dos delegados das Sub-Prefeitu-
ras de São Paulo e Regiões do Interior do Es-
tado.

05/12/06: Encontro dos agentes comunitários
de saúde, da Sub-Prefeitura da Frequesia do
Ó, realizado na UBS Jardim Vista Alegre, teve
como pauta a eleição e posse do representan-
te da UBS, propostas do Sindicomunitário, im-
portância da filiação e apresentação das
reinvidicações.

08/12/06: Encontro dos agentes comunitários
de saúde, da Sub-Prefeitura do Butantã, reali-
zado na Associação de Moradores do Rio Pe-
queno, teve como pauta propostas do
Sindicomunitário, importância da filiação e apre-
sentação das reinvidicações.

20/12/06: Encontro dos agentes comunitários
de saúde, da Sub-Prefeitura do Campo Limpo,
realizado na Escola Adventista Alvorada Plus,
teve como pauta propostas do Sindicomunitário,
importância da filiação e apresentação das
reinvidicações.

22/12/06: Assembléia Geral realizada na Sede
do Sindicomunitário, teve como pauta a elei-
ção e posse da nova Diretoria do sindicato.

10 e 23/02/07: Encontro com delegados regio-
nais das Sub-Prefeituras de São Paulo e Regi-
ões do Estado bem como representantes das
Unidades Básicas de Saúde, realizado na Sala
Prestes Maia, na Câmara Municipal de São
Paulo, teve como pauta a elaboração do pla-
nejamento estratégico para o exercício de 2007.

07/03/07: Encontro dos agentes comunitários

UMA HISTÓRIA DE MOBILIZAÇÃO
Encontros, Convenções e Assembléias – 2006/2007
Desde de 2006 o SINDICOMUNITÁRIO já realizou diversos encontros com a categoria para definir os rumos que nossa entidade
tomará no decorrer desta gestão e nas próximas. A participação dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias

sempre foi fundamental nesse processo e são esses companheiros que realmente, ao lado do Sindicato, traçam nosso perfil de luta.
E será graças a essa participação que alcançaremos muitos benefícios e vitórias para todos.

Confira a seguir o cronograma dos mais importantes Encontros, Convenções e Assembléias realizados até agora.
de saúde, da Sub-Prefeitura de Ermelino
Matarazzo, realizado na Sub-Prefeitura de
Ermelino Matarazzo, teve como pauta a elei-
ção e posse dos representantes das UBS e do
delegado suplente, propostas do
Sindicomunitário, importância da filiação e apre-
sentação das reinvidicações.

09/03/07: Encontro dos agentes comunitários
de saúde, da Sub-Prefeitura de Pirituba, reali-
zado na UBS City Jaraguá, teve como pauta a
eleição e posse do representante da UBS, pro-
postas do Sindicomunitário, importância da
filiação e apresentação das reinvidicações.

14/03/07: Assembléia Geral da categoria da
Sub-Prefeitura da Casa Verde, realizada na En-
tidade denominada Saci, na rua João Roque,
Casa Verde, teve como pauta o encerramento
do convênio da Fundação Zerbini com a Se-
cretaria Municipal de Saúde de São Paulo, com
transferência dos ACS para a Unifesp-SPDM,
bem como apresentação da Lei 11.350/06.

30/03/07: Encontro dos agentes comunitários
de saúde, da Sub-Prefeitura de Perus, realiza-
do na UBS Recanto dos Humilde, teve como
pauta propostas do Sindicomunitário, importân-
cia da filiação e apresentação das
reinvidicações.

31/03/07: Encontro dos agentes comunitários
de saúde, da Sub-Prefeitura de Campo Limpo,
realizado na coreto Praça Antônio José Patrício,
teve como pauta propostas do Sindicomunitário,
importância da filiação e apresentação das
reinvidicações tais como: aux. Creche para ho-
mens, vale alimentação e outros.

02/04/07: Encontro dos agentes comunitários
de saúde, da Sub-Prefeitura de Campo Limpo,
realizado na UBS Parque Fernanda, teve como
pauta a eleição e posse dos representantes das
UBS, propostas do Sindicomunitário, importân-
cia da filiação e apresentação das
reinvidicações.

11/04/07: Encontro dos agentes comunitários
de saúde, da Sub-Prefeitura da Sé, realizado
na UBS Humaitá, teve como pauta a eleição e
posse dos representantes das UBS, propostas
do Sindicomunitário, importância da filiação,
apresentação das reinvidicações e da Lei
11.350/06.

13/04/07: Encontro dos agentes comunitários
de saúde, da UBS do Jardim Comercial, na
Sede do Sindicomunitário, teve como pauta pro-
postas do Sindicomunitário, importância da
filiação e apresentação das reinvidicações.

14/04/07: Primeiro encontro dos agentes comu-
nitários de saúde, das Sub-Prefeituras de São
Miguel, Itaim Paulista, Ermelino Matarazzo,
Guaianases, São Mateus e Cidade Tiradentes,
realizado no Salão “B”, na Câmara Municipal
de São Paulo, teve como pauta a eleição e pos-
se dos representantes das UBS, propostas do

Sindicomunitário, importância da filiação, apre-
sentação das reinvidicações, depoimentos dos
delegados sindicais regionais de São Paulo e
representantes das UBS.

21/04/07: Encontro dos agentes comunitários
de saúde, da Sub-Prefeitura de Campo Limpo,
realizado na Associação de Moradores do Jar-
dim Comercial, com a participação dos repre-
sentantes dos seguintes bairros: Capão Redon-
do, Jd. Comercial, Jd. São Bento, Jd.
Macedônia, Jd. Lídia, Jd. Marcelo e Pq.
Fernanda e teve como pauta a eleição e posse
dos representantes das UBS, propostas do
Sindicomunitário, importância da filiação, apre-
sentação das reivindicações e da Lei 11.350/
06.

25/04/07: Encontro dos agentes comunitários
de saúde, da Sub-Prefeitura de Itaquera, reali-
zado na UBS Santo Estevão, teve como pauta
a eleição e posse dos representantes das UBS,
propostas do Sindicomunitário, importância da
filiação, apresentação das reivindicações e da
Lei 11.350/06.

02 e 03/05/07: Seminário Nacional dos Agen-
tes Comunitários de Saúde e Agentes de Com-
bate às Endemias, realizado no Sindicato Ru-
ral em Brasília, com a participação dos Sindi-
catos de ACS e ACE de todos Estados do Bra-
sil, organizado pelo Ministério da Saúde,
CNTSS-CUT Nacional. O Seminário teve como
pauta: a) luta histórica dos ACS e ACE; b) as-
pectos legais ou controversos da Emenda 51 e
Lei 11.350/06; c) grupos de trabalho; d) propos-
tas; e) organização do ramo de seguridade so-
cial; f) plenária; g) encaminhamentos finais e
outros.
Informamos que neste seminário foi definido o
dia 22 de maio de 2007, como sendo o dia da
“Mobilização Nacional” para regulamentação
da contratação dos agentes.

03/05/07: Encerramento do curso Verdes Sau-
dáveis, realizado pela Secretaria Municipal do
Verde e Meio Ambiente e Secretaria Municipal
de Saúde, direcionado aos agentes comunitá-
rios da saúde, social e endemias, da Sub-Pre-
feitura de Perus.

05/05/07: Encontro dos agentes comunitários
de saúde, da Sub-Prefeitura de São Miguel
Paulista, realizado no salão comunitário, teve
como pauta a eleição e posse dos represen-
tantes das UBS, do delegado e suplente, pro-
postas do Sindicomunitário, importância da
filiação, apresentação das reivindicações e da
Lei 11.350/06.

07/05/07: Encontro dos agentes comunitários
de saúde, da Sub-Prefeitura de Campo Limpo,
realizado na Faculdade Alvorada Plus, teve
como pauta propostas do Sindicomunitário, im-
portância da filiação, apresentação das reivin-
dicações e da Lei 11.350/06 e aviso do mani-
festo previsto para o dia 22/05/07.

11/05/07: Encontro dos agentes comunitários de
saúde, da Sub-Prefeitura de Itaim Paulista, rea-
lizado na Associação de Bairro Jardim Camargo
Velho, teve como pauta a eleição e posse dos
representantes das UBS, propostas do
Sindicomunitário, importância da filiação, apre-
sentação das reivindicações e da Lei 11.350/06
e aviso do manifesto previsto para o dia 22/05/
07.

12/05/07: Encontro com delegados e represen-
tantes da categoria do Estado de São Paulo, re-
alizado no SindSaúde, localizado na R. Cardeal
de Arco Verde em Pinheiros, teve como pauta
apresentação dos resultados do Seminário Na-
cional dos Sindicatos do ACS e ACE, Carta Sin-
dical, Mobilização prevista para o dia 22/05/07
na cidade de São Paulo e todo o Estado.

15 e 17/05/07: Encontro dos agentes comunitá-
rios de saúde, da Sub-Prefeitura de Casa Verde,
realizado na Paróquia Frei João Bosco, teve
como pauta a eleição e posse dos representan-
tes das UBS, propostas do Sindicomunitário, im-
portância da filiação, apresentação das reivindi-
cações e da Lei 11.350/06 e aviso do manifesto
previsto para o dia 22/05/07.

19/05/07: Encontro dos agentes comunitários de
saúde, da Sub-Prefeitura de São Mateus na re-
gião de Sapopemba, realizado na R. Gregório
Faver, nº 80, Vila Cardoso, teve como pauta pro-
postas do Sindicomunitário, importância da
filiação, apresentação das reivindicações e da
Lei 11.350/06, aviso do manifesto previsto para
o dia 22/05/07 e andamento da Carta Sindical.

22/05/07: Mobilização Nacional dos Agentes
Comunitários de Saúde e Agentes de Controle
de Endemias no Estado de São Paulo, concen-
tração com a categoria às 14:00hs, no auditório
térreo da Câmara Municipal  de São Paulo, com
visita em comissão em alguns gabinetes de ve-
readores com apresentação da Lei 11.350/06 e
posterior passeata partindo da Câmara Munici-
pal até o Gabinete do Prefeito do Município de
São Paulo com entrega dos panfletos com rei-
vindicações da classe que contou com o apoio
da Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Seguridade Nacional-CNTSS, Central Úni-
ca dos Trabalhadores de São Paulo-CUT e a
Federação dos Trabalhadores de Seguridade
Social-FETSS. A mobilização contou com a par-
ticipação de mais de mil agentes representantes
da categoria.

26/05/07: Encontro dos agentes comunitários de
saúde, da Sub-Prefeitura de Itaim Paulista, rea-
lizado na Associação de Moradores do Jardim
São José, teve como pauta a eleição e posse
dos representantes das UBS, propostas do
Sindicomunitário, importância da filiação, apre-
sentação das reivindicações e da Lei 11.350/06.
O encontro contou com a presença do
ilustríssimo vereador José Ferreira dos Santos,
presidente da Comissão de Saúde da Câmara
Municipal de São Paulo, que se colocou à dis-
posição da categoria.
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SUA REGIÃO

ENCONTROS NO INTERIOR E GRANDE SÃO PAULO
FORTALECEM AINDA MAIS O SINDICOMUNITÁRIO
ENCONTROS NO INTERIOR E GRANDE SÃO PAULO
FORTALECEM AINDA MAIS O SINDICOMUNITÁRIO

Filiando-se ao SINDICOMUNITÁRIO, além de fortalecer
o Sindicato junto as autoridades para garantir a
manutenção de diversos benefícios e direitos da
categoria, além de consquistarmos tantos outros,

conseguimos convênios nas instituições públicas e
privadas para levar ações de educação, saúde, meio

ambiente, cultura, lazer, esportes, cursos
profissionalizantes, assessoria jurídica na melhoria da

qualidade de vida da categoria.

• Preencher ficha de filiação
• Encaminhar ficha ao sindicato assinada
• Taxa filiação – R$10,00 (dez reais) despesas operacionais
• Contribuição mensal – categoria – R$ 5.50.
• Sócios agregados ou jurídicos – R$10,00 (dez reais) na filiação e
na contribuição mensal.

É HORA DE SE FILIAR AO SINDICOMUNITÁRIO!
MAIS BENEFÍCIOS PARA O AGENTE COMUNITÁRIO E SUA FAMÍLIA

Veja como é fácil ficar sócio
do SINDICOMUNITÁRIO

Seminário Nacional dos ACS e ACE, nos dias 02 e 03 de junho de 2007,
em Brasília (DF). Da esq. p/ dir. os companheiros José Roberto Prebill
(presidente do Sindicomunitário), José Jailson da Silva (suplente da
presidência do Sindicato), João Luiz Ramos (ACS de Registro/SP) e
Manoel Floriano (ACS de São Paulo/SP).

22/11/06 – Encontro de ACS
da região de Presidente Pru-
dente, na sede da Diretoria
Regional de Saúde.
Pauta: Apresentação das
propostas do Sindicato e elei-
ção dos representantes dos
municípios e dos Delegados
regionais.

25/01/07 – Encontro dos ACS
do município de Atibaia, no
Clube da Associação banco
do Brasil.
Pauta: Apresentação das
propostas do Sindicato, im-
portância da filiação, reivindi-
cações da categoria e apre-
sentação da Lei nº 11.350

Os companheiros ACS e ACE do Interior e Grande São Paulo
também não estão esquecidos pelo nosso SINDICOMUNITÁRIO.
Várias reuniões e encontros já foram realizados com represen-
tantes e com a categoria no Interior e Grande São Paulo.

O Sindicato, nesses encontros, fez novos associados e forta-
leceu ainda mais a luta dos Agentes Comunitários de Saúde e de
Combate às Endemias. Também foi amplamente discutida a Lei
11.350, que dispõe sobre a contratação dos ACS e ACE, as rei-
vindicações da categoria e planejamento estratégico para 2007.

Assim, com a união e a força dos companheiros da Capital,
Interior e Grande São Paulo, nossa luta por melhores salários e
melhores condições de trabalho ganha cada vez mais força e
temos certeza de que melhores dias para todos os Agentes es-
tão cada vez mais próximos!

Confira, a seguir, alguns dos principais encontros realizados
desde 2006.

que dispões sobre
contratações de ACS e ACE.

23/02/07 – Encontro com De-
legados Regionais e repre-
sentantes dos municípios do
interior, na Câmara Municipal
de São Paulo – Sala Prestes
Maia, das 10h às 13h.
Pauta: Elaboração do Plane-
jamento Estratégico para
2007.

23/02/07 – Encontro com De-
legados Sindicais Regionais
e representantes dos municí-
pios da Grande São Paulo, na
Câmara Municipal de São
Paulo, Sala Prestes Maia,

das 13h às 17h.
Pauta: Elaboração do Plane-
jamento Estratégico do Sin-
dicato para 2007.

19/03/07 – Encontro com
Sirley Sato (Itararé) da Regi-
onal de Sorocaba, na sede do
SINDICOMUNITÁRIO, das
10h às 12h.
Pauta: Propostas do Sindica-
to, filiações (44 novos filiados
de Itararé), discussão sobre
a Lei 11.350, que dispõe so-
bre contratações de ACS e
ACE e organização da cate-
goria na região.

29/03/07 – Encontro com

ACS de Mauá na UBS Vila
Oratório, em Mauá, das 16h
às 18h.
Pauta: Apresentação das
propostas do Sindicato, im-
portância da filiação, reivindi-
cações da categoria (foi dis-
cutida a contratação por co-
operativa, sem direitos traba-
lhistas e falta de recursos no
trabalho), fomentação da Lei
11.350, que dispõe sobre
contratações de ACS e ACE,
divulgação e marcação de
nova reunião com ACS do
município e marcação de reu-
nião com autoridades do mu-
nicípio para apresentar a Lei
11.350.
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PARCERIAS • SERVIÇOS OFERECIDOS • SAÚDE DO AGENTE COMUNITÁRIO

É grande o desafio do ser hu-
mano, hoje, em manter-se
equilibrado frente às transfor-

mações que acontecem no dia a dia
em termos sociais e ambiental.

Onde nem sempre inte-ragimos
com estas mudanças de forma na-
tural e flexível, criando em nós gran-
des rupturas psicológicas, bloque-
ios, dores, medos e desvios de com-
portamento e conduta, cada vez
mais exacerbados e complexos do
ponto de vista psicológico.

O exercício de nosso direito
nato à vida sofre hoje o impacto des-
sas influências, sejam elas internas
ou externas.

Por isso, encontrar um caminho
que resulte em maior harmonia e
equilíbrio físico/psíquico tem sido
uma grande preocupação das pes-
soas de modo geral, e principalmen-
te de nós, psicoterapeutas, porque
entendemos que somente através
do auto-conhecimento chegaria o
Homem a um caminho de evolução

PSICOLOGIA

Equilíbrio emocional

ATENDIMENTOS EM SÃO PAULO
Prof. Luciano Latorre
Psicanalista/Hipnotista, Membro da
Abramente (Assoc. Bras. De Saúde
Mental). Consultas com: Hipnose, Psi-
canálise, Regressão, Terapia
Cognitiva, Gestalt
Fone: 7290-8547

ATENDIMENTOS EM OSASCO
Prof. Abel Gomes
Psicoterapeuta/Terapia de Regressão/
Massoterapeuta. Tratamentos para:
Fobias, Medos, Pânico, Obesidade,
Ansiedade, Depressão, Traumas,
Compulsão Alimentar, Vícios, Drogas,
Comportamentos - Fone: 9773-0645

segura.
Hoje, cada vez mais, as terapi-

as mentais se fazem uma necessi-
dade real, num mundo sempre pre-
so às velhas ilusões do passado.

Os profissionais acima estarão
atendendo os associados  do
SINDICOMUNITÁRIO e seus
dependentes com tabela de preço
especial.

Você sabia que vários mate-
riais que não têm mais utili-
dade em sua casa, tais como

entulho de construção, madeira, mó-
veis velhos, materiais volumosos e
sobras de podas de árvores podem
se transformar em material de pavi-
mentação de ruas ou serem
reaproveitados? Este é o objetivo dos
Ecos Pontos, pontos de entrega vo-
luntária espalhados pela cidade, que
recebem esses materiais gratuita-
mente e os encaminham para
reutilização correta.

Os Eco Pontos são uma solução
criada pela Prefeitura Municipal de
São Paulo para acabar com o des-
pejo entulho em vias públicas, rios,
córregos e terrenos baldios, o que
acaba causando problemas de en-
chentes, acúmulo de lixo e transmis-
são de doenças. São construídos em
espaços públicos planos, que facili-
tem o acesso de carrinheiros e
carroceiros. Lá, são colocadas ca-
çambas para receber entulho e de-
pósitos específicos para lixo
reciclável, tais como: metal, papel,
vidro e madeira.

Cada pessoa pode levar até 1
metro cúbico de material por dia, o
que equivale a uma caixa d’água de
mil litros ou a 25% de uma caçam-
ba.

Desde a inauguração, em outu-
bro de 2003, dos Eco Pontos, as seis
unidades espalhadas em vários pon-
tos da cidade, tais como: Bresser,
Pirituba, Santo Amaro, São Miguel,
Tatuapé e Pinheiros,  já recolheram
nove mil metros cúbicos de material,
até setembro de 2006.

O prefeito Gilberto Kassab dis-
se que: “A população precisa saber
da importância da destinação corre-
ta do lixo doméstico, dos entulhos e
dos objetos sem uso. Quando esse
material não é encaminhado para os
locais corretos, geralmente é despe-
jado em rios e córregos, ou em ater-
ros irregulares; isso não só prejudi-
ca o meio ambiente como também

UTILIDADE PÚBLICA

Saiba como combater
o lixo clandestino

piora muito as enchentes na cidade
em dias de chuva forte”. Ainda co-
mentou o prefeito que, os Eco Pon-
tos atuam em conjunto com as ope-
rações de Cata-Bagulho para com-
bater o lixo clandestino.

Segundo o diretor da Divisão de
Coletas Especiais do Limpurb,
Fernando Sodré, todos os meses
são recolhidos 500 metros de mate-
riais, o que equivale a 400 toneladas.
“Geralmente são entulhos trazidos
por pessoas que realizaram peque-
nas reformas em casa”.

Após o recebimento do material
os Eco Pontos encaminham os en-
tulhos à unidade de reciclagem, que
fica no aterro Itaquera, onde eles são
transformados em agregados, utiliza-
dos em pavimentação das ruas. Os
materiais recicláves, como papel,
metal e plásticos são encaminhados
às Centrais de Triagem do Progra-
ma de Coleta Seletiva Solitária. O
material sem possibilidade de apro-
veitamento é levado para os aterros
sanitários.

Fernando Sodré diz ainda que
em 2007, a idéia é espalhá-los por
todos os cantos da cidade, chegan-
do à 96 pontos de entrega.

Os Eco Pontos não aceitam lixo
domiciliar, mas funcionam como pon-
tos de coleta seletiva, ou seja, locais
onde você pode levar o lixo reciclável
separado em casa. Também não são
aceitos lixo hospitalar ou acima da
quantidade estabelecida. Quem tiver
entulho em grandes quantidades,
deve contratar um serviço de caçam-
ba, assim é possível garantir que o
entulho irá para um local adequado,
e não será despejado em um aterro
clandestino.

Não esqueça: Os pontos funcio-
nam de segunda a sexta-feira, das
8h às 17h.

Maiores informações no telefo-
ne ou no site: www.limpurb.sp.gov.br.

Fonte: Assessoria de Comunicação
da Prefeitura de São Paulo.
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O Cursinho Pré-vestibular Comunitário “Aprendendo Mudar’, com
o objetivo de atender seus associados, dependentes e os jovens e
adultos da comunidade que não tiveram oportunidade de estudar de-
vido às dificuldades encontradas, visando prepará-los para o vesti-
bular no ingresso as universidades públicas e privadas, oferecendo
benefícios aos alunos tais como, isenção na taxa de inscrição no ves-
tibular, crédito educativo e parcerias com algumas universidades par-
ticulares, oferecendo ainda descontos nas mensalidades.

Nos anos anteriores foram realizados em várias regiões da Capi-
tal, Grande São Paulo e Interior com muito sucesso, com um índice
de aprovação entre 60% a  80% nas universidades públicas e priva-
das.

O cursinho pré-vestibular comunitário poderá ser implantado nas
Universidades, Associações, Igrejas, Escolas e outras entidades in-
teressadas.

Carga Horária
INTENSIVO: 4 horas por dia, de segunda a sexta, (20 horas se-

manais)

CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR COMUNITÁRIO “APRENDENDO MUDAR”
SEMI-INTENSIVO: 5 horas por dia, duas vezes por semana.

Material Didático
Elaborado pela EDITORA FRASE e fornecida gratuitamente pela

entidade responsável pelo curso, aos alunos e professores.

Matricula
As matriculas estão abertas desde 11 de junho de 2007
• Taxa de R$ 70,00 (setenta reais).

Mensalidade
• R$ 70,00 (setenta reais) mensalidade.

Para maiores informações, entre em contato com o
SINDICOMUNITÁRIO.

Fone/Fax: (11) 3255-8154
E-mail: sind.cursinho@hotmail.com

PARCERIAS • SERVIÇOS OFERECIDOS • EDUCAÇÃO
A Educação é fundamental para a vida de todos, para o sucesso profissional e inclusão social. Com esta preocupação, o

SINDICOMUNITÁRIO conta com parcerias de instituições de ensino com qualidade comprovada. Os Agentes Comunitários
de Saúde e afins, filiados à entidade, têm vantagens e facilidades para si e seus dependentes.

VEM AÍ A FESTA DA PRIMAVERA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS. AGUARDEM!

www.limpurb.sp.gov.br.Fonte:
mailto:cursinho@hotmail.com

