Sindicato dos Biomédicos Profissionais do Estado de São Paulo

Pela valorização do
biomédico profissional

Missão
. Trabalhar para a melhoria e a evolução
dos direitos individuais e coletivos e por
condições dignas de vida e de trabalho de
seus representados;
. Promover e difundir os direitos do
atendimento biomédico preventivo e de
saúde para a população em geral e para
que os profissionais representados pelo
SINBIESP possam exercer suas atividades
em benefício de todos;
. Contribuir para a formação profissional de
seus representados.

Acesse o site do SINBIESP e confira as principais
notícias de interesse do profissional.
www.sinbiesp-biomedicina.com.br
https://www.facebook.com/groups/SINBIESP/

Lutas e conquistas em
10 anos de história
Com mais de uma década de existência, o SINBIESP orgulha-se de ser o
responsável por oferecer ampla representatividade sindical a toda a
categoria, lutando diariamente por melhores condições de trabalho e
garantindo o cumprimento dos direitos previstos em lei, assegurando
expressivos avanços salariais e benefícios aos biomédicos profissionais do
Estado de São Paulo.
Uma das mais importantes batalhas se deu na esfera judicial e culminou com
vitória dos biomédicos pelo direito de atuar em imagenologia sem sofrer
autuações e multas impostas por conselhos alheios à categoria. Graças ao
empenho do SINBIESP, o problema está superado em todo o Estado.
Em agosto de 2013, ao lado de outras entidades da Biomedicina e das
demais profissões da saúde, o SINBIESP representou a categoria em
manifestações em Brasília contra a aprovação da Lei do Ato Médico (capa:
dr. Luiz Guedes, presidente do SINBIESP, durante os protestos).

Como o SINBIESP auxilia o biomédico
profissional e promove a sua valorização no
mercado de trabalho?
O SINBIESP atua em defesa dos direitos dos biomédicos e por melhores
condições de trabalho. O Sindicato é responsável por realizar homologações
e negociações anuais com os sindicatos patronais a fim de firmar as
Convenções Coletivas de Trabalho, documento que estabelece o piso da
categoria e assegura os direitos dos trabalhadores previstos em lei.
O SINBIESP auxilia ainda por meio do oferecimento de Assessoria Jurídica e
benefícios aos seus associados.

Biomédico, abrace essa luta!
Sindicalize-se!
. Por que sindicalizar-se?
A sindicalização representa importante contribuição para que
sejam ampliados os benefícios oferecidos pelo SINBIESP aos
biomédicos profissionais do Estado de São Paulo, bem como
colabora com as lutas deste Sindicato pelo fortalecimento da
categoria, pela preservação de seus direitos no cumprimento da
lei, pela valorização profissional e pelo aprimoramento na
capacitação.
. Como tornar-se sindicalizado.
O biomédico interessado deverá preencher a Ficha Cadastral (disponível no site do SINBIESP - www.sinbiesp-biomedicina.com.br)
e entregar o documento com uma (1) foto 3x4 recente na
Secretaria do Sindicato (Av. Lins de Vasconcelos, 1.251 - sala 1 B. Cambuci - São Paulo - SP - CEP 01537-001) em horário
comercial.
. Qual o custo de filiação?
O custo mensal é de R$ 20,00 (vigência: ano 2014), com direito a
diversos benefícios, como a obtenção do Plano de Saúde Coletivo
por Adesão, para o sindicalizado e sua família, com condições
especiais.
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