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No aniversário do Sindicato,
quem ganha é você!
Ajude a Ascomcer e concorra a um computador portátil
Em comemoração aos 20 anos do
Sintect/JFA, realizaremos uma campanha para ajudar a Ascomcer, uma
entidade filantrópica que atende a
doentes com câncer de Juiz de Fora e
toda a região.
Serão vendidas rifas no valor de
R$10 cada, para o sorteio de um
computador portátil. O número será

Conheça a Ascomcer
A Associação Feminina de Prevenção e
Combate ao Câncer de Juiz de Fora –
Ascomcer, é uma entidade civil, de caráter
filantrópico e sem fins lucrativos, mantenedora
do Hospital Maria José Baeta Reis, fundada em
1963.
Nestes 45 anos de existência da Ascomcer,
todos os recursos são voltados aos pacientes,
sem visar lucro. O combate e a prevenção do
câncer tem sido luta constante, sempre
buscando recursos para estar apta a oferecer
todos os tratamentos disponíveis aos pacientes
de Juiz de Fora e região.
O Hospital Maria José Baeta Reis foi
inaugurado em 1988, com o propósito de dar

um tratamento digno e humanizado ao paciente
oncológico carente, tem 94% de seu atendimento
direcionado a pacientes do Sistema Único de
Saúde, sendo os outros 6% dos atendimentos
direcionados aos diversos pacientes de planos de
saúde e particulares.
Possui 66 leitos para internamentos e também
são prestados serviços ambulatoriais como
Radioterapia, Quimioterapia, Ultrassonografia,
Mamografia, Raio X, patologia clínica, preventivo
de câncer uterino e de mama.
A Ascomcer está localizada à Avenida
Independência, 3500, no bairro Cascatinha.
Mais informações você confere no site
www.ascomcer.com.br.
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A Sede foi inaugurada nas
gestões de 1995 a 2000.
Oferece sauna, duas piscinas,
bar, salão de jogos, churrasqueiras e campo de futebol.
Passou por recente reforma para
oferecer mais segurança e
comodidade aos frequentadores.

Durante o horário de verão, a
Sede
está funcionando de quarta a
domingo, das 9h às 19h

Rua Presidente Costa e Silva,
4018
Bairro Santos Dumont
Telefone: (32)3215-0813

escolhido através do resultado da
centena da Loteria Mineira, do dia 22
de dezembro próximo.
Você pode comprar as rifas no
Sindicato ou com os dirigentes sindicais
de sua unidade.
Não deixe de participar!
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Tudo mudou!
Reforma da Sede Social
beneficia a categoria

Uma reforma geral foi realizada na
Sede Social, em julho deste ano. As
salas foram ampliadas, pintadas e
receberam móveis novos. Os computadores também foram modernizados,
e a cozinha e o banheiro repaginados.
Na entrada do Sindicato, você vê a
placa com a recém elaborada
logomarca da Entidade, feita pelo
designer juizforano, Franscisco de
Paula. E não podemos deixar de citar
nosso site, que está no ar desde julho:
www.sintectjfa.org.br.
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Sonhe e será livre de espírito.

Lute e será livre na vida
Che Guevara

S

urgimos em 1988, oriundos de uma
associação de trabalhadores ecetistas,
com o propósito de construirmos uma
categoria forte e combativa. Ouvíamos ainda
o estalar das chibatas em nosso dorso,
desferido pelo governo de repressão e
opressão, em duros anos de chumbo. Eram
tempos difíceis para os sindicatos de base, mas
ainda assim fomos à luta, apesar dos reveses.
No ano de1988, surgiu a oportunidade de
transformar a então Associação dos
Funcionários dos Correios em Sindicato. Os
trabalhadores que pertenciam a Associação, em
um ato irrepreensível, entenderam que era o
momento, e fez acontecer o Sintect/JFA.
A partir de então a categoria começou a colecionar vitórias
em lutas e movimentos de trabalhadores. Os acordos passaram
a ser celebrados entre trabalhadores e empregador, e obtivemos
muitas conquistas tais como: ticket alimentação, cesta básica,
convênio médico - odontológico, entre muitos outros.
As conquistas não só foram conferidas aos
salários e benefícios dos trabalhadores, ganhando
também a categoria em legitimidade de
representação.
De lá para cá, o Sindicato foi se reestruturando, com ampliação de seu patrimônio.
Começamos em um imóvel alugado à rua Halfeld,
e hoje estamos situados em sede própria à rua
Marechal. Ainda temos uma Sede Campestre com
piscina, sauna, bar, entre outros, bem como
automóvel próprio, edição mensal de jornal
impresso e página na Internet.
Parabenizamos esta categoria, principalmente
os associados, pela coragem e crença na
organização sindical, sendo o único caminho para
o crescimento e o respeito da classe trabalhadora.

As fotos em preto e branco são de 1990, referindo-se à greve e à
manifestação contra fechamento da DR em Juiz de Fora.
As fotos mais recentes mostram as manifestações pelo cumprimento do Termo de Compromisso assinado em 2007, reivindicando o Adicional de Risco

