O Sindicato

Com Sede Central em Sorocaba e sete subsedes (Itapetininga, Registro, Itapeva, Avaré, Piraju,
Tatuí e Assis) o O Sindicato Único dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de
Sorocaba e Região - Sinsaúde - marca presença atuante em cerca de 70 cidades na luta diária
por melhores condições de vida para todos os trabalhadores da Saúde representados pela
nossa entidade.
Oferecemos aos associados lazer em clubes de campo e colônias de férias na praia,
Pousadas, Hotéis Fazenda, assessoria jurídica cível e trabalhista, atendimento odontológico,
curso de informática e Inglês alem de formação Profissional pra deficientes visuais.
Base territorial
O nosso Sindicato abrange cerca de 70 cidades: Entre elas, Sorocaba, Alambari, Alumínio,
Angatuba, Araçoiaba da Serra, Assis, Avaré, Bernardino de Campos, Buri, Candido Mota,
Capela do Alto, Cerqueira César, Eldorado, Fartura, Guareí, Ibirarema, Ibiúna, Ipauçú,
Itaporanga, Itatinga, Itaí, Itapetininga, Jacupiranga, Juquiá, Juquitiba, Mairinque, Manduri, Óleo,
Palmital, Paraguaçu Paulista, Paranapanema, Pilar do Sul, Piedade, Pirajú, Quatá, Salto de
Pirapora, Santa Cruz do Rio Pardo, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sarutaiá, Sete
Barras, Tapiraí, Tatuí, Tejupá, Registro, Votorantim, Itapeva, Itararé, Itaberá, Riversul,
Itaporanga, Barão de Antonina, Fartura, Taguaí, Coronel Macedo, Ribeirão Grande,
Taquarituba, Toriba do Sul, Ribeirão Branco, Guapiara, Capão Bonito, Araçaíba, Apiaí, Barra
do Chapéu, Itapirapuã, Ribeira, Itaóca, Iporanga, Barra do Turvo e Taquarivaí.
Onde trabalhamos:
A nossa categoria abrange todas as Santas Casas, os Hospitais particulares, Consultórios e
Clínicas Médicas, Odontológicas, Asilos, Casas de Repouso e Clínicas Veterinárias.
Acordo coletivo:
Por ocasião da nossa data base, todo 1º de maio, negociamos o nosso acordo coletivo com
sete sindicatos patronais.
Sindhosp - abrange os hospitais, clínicas médicas e odontológicas.
Simpavet - abrange as clínicas veterinárias.
Sinange - diz respeito às medicinas de grupo
Sinog - abrange as Odontologias de Grupo
Sindhosfil de São Paulo.Sindhosfil de Santos.
abrange Stª Casas e Inst.
Filantrópicas.
Sindhosfil de Presidente Prudente.
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Somos filiados à CTB - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil.
Sempre com visão no futuro e atento as mudanças no contexto sindical nacional em 2009 o
nosso Sindicato mudou de Central Sindical, hoje estamos filiados a CTB - Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil.
A CTB se destaca no movimento sindical pela luta da classe trabalhadora em diferentes
categorias, é democrática, transparente, defende a liberdade e autonomia sindical com ética,
idéias e objetivos embasados no principio do humanismo, sempre compromissada com os
interesses da classe trabalhadora, livre de preconceitos e dos males estimulados pelo
capitalismo, tem especial atenção para educação e formação da classe trabalhadora e ao
desenvolvimento sustentável, é uma central sindical que luta por uma nação livre, soberana,
próspera, justa, solidária, sustentável, democrática e progressista.
A proposta de ação sindical às categorias que representamos se identifica muito com o perfil
da CTB e este foi o ponto determinante para nossa filiação a essa Central.
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