






















P
ara	 defender	 os	 direitos	 da	 categoria	 dos	
Trabalhadores	 em	 Refei��es,	 o	 Sintercamp	
recorreu	a	diversas	esferas	e	a	for�a	pol�tica	do	

presidente	Paulo	Ritz	foi	fundamental.	

No	 dia	 29	 de	 setembro,	 o	 presidente	 Paulo	Ritz	 se	
reuniu	 com	 o	 Secret�rio	 de	 Trabalho	 e	 Renda	 do	
Estado	de	S�o	Paulo,	Jos�	Luiz,	para	tratar	de	temas	
como	a	sa�de	do	trabalhador	em	Refei��o	Escolar	e	
principalmente	sua	preocupa��o	com	os	processos	de	
licita��o	da	merenda	escolar	no	Estado	de	S�o	Paulo.	

O	 encontro	 contou	 tamb�m	 com	 a	 presen�a	 dos	
Diretores	 do	 Sintercamp,	 Dulce	 Pedroso	 e	 Odimar	
Ramos.

Sintercamp debate 
Refeição Escolar com 
Secretário Estadual 
de Trabalho

Da esquerda para a direita: ( Odimar Ramos, Paulo Ritz, 
Dulce Pedroso e o Sec. de Trab. e Renda José Luiz )
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E
ste	 ano	 o	 Sindicato	 foi	 bastante	 atuante	

Þscalizando	 e	 combatendo	 o	 desrespeito	

aos	 direitos	 da	 categoria	 por	 parte	 de	

algumas	empresas	de	Refei��es	Coletivas.	

Frequentemente	 a	 equipe	 do	Sindicato	 organizou	

mobiliza��es	em	frente	�s	empresas,	em	protesto	

contra	atraso	de	sal�rios,	problemas	no	pagamento	

de	PLR	e	recolhimento	de	FGTS,	diverg�ncias	em	

benef�cios	garantidos	na	CCT,	entre	outros	pontos.	

ÒLutamos	 muito	 para	 garantir	 os	 direitos	 da	

categoria	e	n�o	podemos	permitir	que	nossa	CCT,	

constru�da	 com	 tanto	 esfor�o,	 seja	 descumprida.	

Onde	houver	qualquer	sinal	de	desrespeito	�	nossa	

categoria,	 l�	 estar�	 o	 SintercampÓ,	 garantiu	 o	

presidente	Paulo	Ritz.	

Sintercamp protesta
 contra empresas que
 
desrespeitam a CCT

A qualquer sinal de descumprimento da Convenção 
Coletiva de Trabalho, lá estava o Sintercamp

Presidente Paulo Ritz durante mobilização
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Ligue e informe-se 
pelo telefone 

(19) 3237-3455
ramal: 01
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D
urante	 esse	 ano	 de	 2016	 a	 equipe	 do	
S in te rcamp	 par t i c ipou 	 de 	 d iversos	
Semin�rios.

	
O	primeiro	foi	promovido	pela	FETERCESP	nos	dias	
9,	10	e	11	de	mar�o	em	Vargem/SP	e	 teve	como	
objetivo	a	elabora��o	da	pauta	de	negocia��es	deste	
ano	e	o	debate	sobre	a	uniÞca��o	da	data-base.	O	
evento	marcou	o	in�cio	da	Campanha	Salarial.

No	 dia	 27	 de	 setembro	 o	 Sintercamp	 esteve	 em	
Limeira	para	mais	um	Semin�rio,	 desta	 vez	 sobre	
Tabela	 de	 Categorias,	 Reforma	 Trabalhista	 e	
Negociado	 sobre	 Legislado,	 com	 organiza��o	 da	
For�a	Sindical.	

Nos	 dias	 5	 e	 6	 de	 outubro	 a	 equipe	 do	 Sindicato	
participou	 de	 um	 Semin�rio	 sobre	 Avalia��o	 das	
Negocia��es	Coletivas	e	Custeio	Sindical.	O	evento	

tamb�m	foi	organizado	pela	FETERCESP	em	Serra	
Negra.

E	dos	dias	6	a	10	de	novembro	o	Sindicato	participou	
de	 um	 Curso	 de	 Forma��o	 Sindical	 da	 For�a	
Sindical/	 SP.	 O	 evento	 aconteceu	 na	 Col�nia	 de	
F�rias	do	Sindicato	dos	Metal�rgicos	de	S�o	Paulo	e	
tratou	 de	 temas	 como	 a	 Hist�ria	 do	 Movimento	
Sindical,	 Orat�ria,	 Negocia��o	 Coletiva	 e	 Pol�tica	
Partid�ria.

ÒNossa	 participa��o	 nesses	 Semin�rios	 foi	 muito	
produtiva.	 Debatemos	 e	 acumulamos	 mais	
conhecimento	sobre	temas	que	fazem	parte	do	dia	a	
dia	do	Sindicato	e	que	com	certeza	v�o	agregar	ao	
trabalho	 que	 desenvolvemos	 no	 SintercampÓ,	
registrou	 a	Diretora	 Social	 e	 de	Benef�cios,	 Dulce	
Pedroso.

Equipe do Sintercamp
participa de Seminários

Vargem Grande / março de 2016
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Serra Negra / outubro de 2016



Sintercamp inaugura duas novas subsedes

S
eguindo	o	 lema	de	Òir	o	 trabalhador	
est�Ó,	 o	 Sintercamp	 inaugurou	 este	
ano	mais	duas	subsedes.	A	primeira	

foi	inaugurada	em	junho	na	Cidade	de	Mogi	
Mirim	 e	 a	 segunda	 em	 novembro	 no	
Munic�pio	de	Limeira.	

"IdentiÞcamos	 a	 necessidade	 de	 colocar	
subsedes	em	Mogi	Mirim	e	Limeira	devido	�	
demanda	e	pelo	n�mero	de	 trabalhadores	
desses	munic�pios.	Como	nosso	 lema	�	 ir	
onde	 o	 nosso	 trabalhador	 est�	 e	 para	
acompanhar	 o	 crescimento	 da	 categoria,	
inauguramos	essas	subsedes	para	manter	
a	proximidade	com	a	nossa	baseÓ,	explicou	
o	presidente	do	Sintercamp,	Paulo	Ritz.

O	 Sindicato	 tamb�m	 reinaugurou	 sua	
subsede	 em	 S�o	 Carlos,	 que	 recebeu	
diversas	melhorias	 em	 sua	 estrutura	 e	 foi	
transferida	para	a	regi�o	central	da	Cidade	
para	 facilitar	 o	 acesso	 da	 categoria.	 As	
subsedes	 contam	 com	 os	 servi�os	 de	
atendimento	ao	trabalhador,	homologa��es	
e	visitas	de	base	na	regi�o.	

Ao	lado	est�o	a	localiza��o	e	o	contato	de	
nossas	subsedes!

ÒIr	onde	o	trabalhador	est�Ó
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Mogi Mirim

Piracicaba

São Carlos

Rua Dr. João Teodoro, 804
Centro

 
(19) 3552-3700

Rua Prudente de Moraes, 1.091
Bairro Alto

 
(19) 3552-3700

Rua Rui Barbosa, 847 - Centro

(16) 3361-1866






