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Desembargador Paulo Dimas
é o novo presidente do TJ

Aberta agenda
do salão social
para 2016

A Diretoria da Apatej disponibiliza aos associados agenda para
reserva do salão social para a realização de festas e confraternizações.
Os interessados podem efetuar as
inscrições, através do e-mail:
eduardo@apatej.org.br.

Comunicado

No dia 2 de dezembro, o Tribunal de Justiça de São
Paulo realizou eleições para o biênio 2016/2017. O
desembargador Paulo Dimas foi eleito presidente da
pág. 5
corte com 188 votos válidos.
“Vou lutar para garantir melhores condições de trabalho e cumprimento dos direitos dos servidores
do Judiciário, além de investir em um diálogo constante com a categoria”, afirmou o novo presidente.

Ouvidoria
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Apatej tem
novo ouvidor

Em novembro, foi empossado
o novo ouvidor da Apatej, Paulo
da Luz, para a gestão 2015/2019.

Judiciário
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TJ de Minas
cancela
salmão para
magistrados
A decisão foi publicada após
uma reportagem revelar que a licitação previa a compra de 50 quilos
de filé de salmão para juízes da corte mineira.

Neste ano, a Apatej não realizará festa de final do ano, tendo
em vista a atual conjuntura econômica do país. Após reunião
entre a Diretoria, ficou decidido,
por unanimidade, que o orçamento para o evento será aplicado na
aquisição da colônia de férias.
Apesar das dificuldades, a entidade conseguiu ainda quitar dívidas
das gestões anteriores e entregar a
sede própria.

Institucional

Apatej se reúne com Secor

Em novembro, a Apatej realizou
reunião com o Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (Secor)

para discussão de assuntos de interesse em comum entre as duas entidades.
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Opinião

Diretoria (2015/2019)

As perspectivas para o servidor
do Judiciário em 2016
Caros colegas, associados da Apatej, servidores
do Judiciário Paulista, mais
uma vez chegamos ao final do ano e aquele clima
costumeiro de reflexão novamente nos vem à mente,
começamos a fazer planos
para o próximo ano, novas
metas, novos sonhos a serem concretizados.
Este final de ano de
2015 nos parece um pouco
diferente dos anos anteriores, infelizmente as notícias
ruins não foram poucas,
corrupção como nunca se
viu antes, políticos mergulhados em um mar de lama,
economia estagnada, inflação já passando da casa dos
dois dígitos, taxas de juros
batendo recordes, perspectivas muito ruins para a
economia no próximo ano,
também péssimas notícias
no cenário internacional,
enfim, notícias que desanimam qualquer pessoa.

Lembrando também que
estas notícias têm muitos reflexos no cenário interno do
Judiciário Paulista. A escolha
de Paulo Dimas para assumir
o cargo de presidente do maior
Tribunal do país trouxe uma
nova expectativa de conquistas
para a categoria. O orçamento
do próximo ano também sofreu cortes drásticos, além de
incertezas quanto a reposição
salarial e demais pleitos dos
servidores, notícias que trazem
angústia ao servidor.
No entanto, apesar de tudo
isto, gostaria de deixar uma
mensagem otimista, digo isto,
pois tenho certeza que em razão das lutas do passado e das
imensas dificuldades que sempre enfrentamos, nos tornamos
fortes como seres humanos e
também como categoria.
Com isso, acredito que estamos fortes e amadurecidos, e
se pararmos para pensar e relembrar tudo que já aconteceu
conosco, veremos que já en-

frentamos dificuldades maiores e conseguimos ao longo
destes anos muitas conquistas
que, com certeza, trouxeram
muitas melhoras.
Entretanto, falta ainda
muita coisa e em hipótese alguma abriremos mãos destas
conquistas e, como exemplo,
gostaria de lembrar a recente luta dos oficiais de justiça,
categoria na qual tenho muito
orgulho de fazer parte.
Com muito esforço neste
cenário de “crise”, aliás a atual
desculpa para tudo neste país,
conseguimos depois de muito tempo de luta a aprovação
do Projeto do Nível Superior,
algo que era considerado impossível naquele momento até
por muitos deputado estaduais.
Aproveito também para falar um pouco da Apatej, pois o
cenário incerto deste país não
intimidou a diretoria que, juntamente com os colaboradores
e também com o apoio dos
associados, conseguiu sanar

Roberto da Silva,
Vice-Presidente

todas as contas. Também
terminamos a obra da sede
própria e estamos num momento muito feliz e com
uma perspectiva muito boa
para o ano que vem.
Temos muitos planos
para o futuro e com a ajuda
de todos iremos concretizar
nossos sonhos, em especial
a aquisição da nossa colônia de férias própria no
litoral, o que com certeza
acontecerá muito em breve.
Quero deixar a todos
os amigos da Apatej uma
mensagem de paz, esperança e de muita união neste
momento que o país atravessa, pois somos fortes,
nunca nos resignaremos
com nossa situação e tenho
certeza que, apesar de tudo,
se estivermos unidos e motivados as perspectivas para
o próximo ano acabam se
tornando boas, pois é no
momento mais difícil que
nos tornamos mais fortes.

Ouvidor toma posse para gestão 2015/2019
O ouvidor tem a função de
identificar problemas e buscar
soluções para o avanço da entidade e crescimento do seu
número de associados.
No dia 13 de novembro, a
Apatej apresentou seu novo
ouvidor, Paulo da Luz, para
a gestão 2015/2019, durante
reunião com o Conselho Fiscal, composto por Vanderlei
Machuco (presidente), Carlos
Eduardo (vice-presidente),
demais membros, José Carlos e José Bandeira. “Honrado com o convite, feito pelo
Conselho Fiscal da Apatej,
assumo o cargo de ouvidor
nos termos do artigo 46 do
Estatuto da entidade. Ciente
das importantes atribuições
que terei no cargo, coloco-me à inteira disposição da
Apatej e dos associados para
que possamos juntos contribuir para o engrandecimento

da entidade em todos os aspectos, principalmente, como
um instrumento na defesa dos
interesses e direitos da nossa
categoria”, afirmou o novo
ouvidor.
O ouvidor anterior, Moisés Lucena, também esteve
presente na ocasião quando
foi apresentado o novo ouvidor. “Após quatro anos frente
à Ouvidoria da Apatej, parabenizo Paulo da Luz, que
também coordenou a última
Junta Eleitoral na entidade
com sucesso e eficiência. Espero e confio no novo ouvidor
que está assumindo essa próxima gestão, torço para que
faça um bom trabalho, como
vem sendo feito por todos da
Diretoria”, ressaltou.
O presidente da Apatej,
Marinho, deseja um bom trabalho ao novo ouvidor. “Ele
colabora com as atividades
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da entidade há muitos anos.
Acredito que sua atuação vai

contribuir para o crescimento
da entidade”, declarou.
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Saúde

Apatej oferece atendimento com descontos especiais
em prol da saúde dos associados
Em novembro, a Apatej, em parceria com a Clínica
de Psicologia Lares, inaugurou, na sede da entidade, diversos serviços de atendimento, voltados à saúde e bem-estar dos associados, além de seus dependentes e agregados.
“A Apatej se preocupa com o bem-estar do servidor,
por isso está implementando diversos serviços de saúde
e atividades na entidade”, afirmou o presidente da entidade, Marinho.

Marinho durante a inauguração do consultório com a
coordenadora do projeto, dra. Silvia Azevedo, e a psicóloga Lia Quintela

Conheça a nossa equipe profissional

“Através de nossa parceria com a Apatej,
vamos oferecer serviços na área da saúde
física e emocional a todos servidores associados à entidade” - Silvia Rezende
Azevedo é psicóloga, coordenadora do
Programa de Saúde Bem Estar e Qualidade
de Vida na Apatej e especialista em Terapia
Cognitivo Comportamental.

“Tenho uma boa expectativa em relação ao
trabalho que iremos desenvolver na Apatej. O
acompanhamento nutricional associado ao uso
de terapia auricular ajuda a melhorar a qualidade de vida como um todo, trabalhando corpo e
mente, já que vivemos num mundo tão globalizado e estressante” - Irlã Ferreira Santos,
nutricionista e terapeuta auricular.

“Os brasileiros não têm o hábito de fazer psicoterapia. Através desta parceria, teremos a possibilidade de divulgar este serviço que é muito
importante para as pessoas se autoconhecerem, aumentarem sua autoestima e resolverem
seus conflitos” - Neide de Oliveira Silva é
psicóloga e especialista em Terapia Cognitiva
Comportamental e Junguiana.

“Desde 2009, trabalho com o Pilates. A atividade traz benefícios à saúde, porque trabalha a
parte física e emocional, como postura, alongamento e respiração. O meu objetivo na Apatej é
atender as necessidades dos alunos durante a
aula, que tem duração de 50 minutos, contando
com o auxílio de um fisioterapeuta por grupo”
- Elisabeth Cristina da Silva, fisioterapeuta.

“Esta parceria tem a missão de realizar
o desenvolvimento dos associados, seus
filhos e cônjuges. Este trabalho trará também mais qualidade de vida aos pacientes
e seus entes queridos” - Fábia Machado
Rocha é fonoaudióloga, especialista nas
áreas clínica de voz, motricidade oral e linguagem, e terapeuta.

Atendimento: todas as segundas-feiras,
das 13h às 18h.
Contatos: 99154-1020
silviara@bn.com.br

Atendimento: todas as sextas-feiras, das 14h
às 18h.
Contatos: 96892-3239
nutri.irlasantos@gmail.com

Atendimento: todas as sextas-feiras, das 9h
às 14h.
Contatos: 98296-0617
neide.o.silva@uol.com.br

Atendimento: terças e quintas, das 8h30 às
10h30 / quartas e sextas, das 9h às 11h.
Contatos: 98997-7992
contato@pilatesincompany.com.br

Atendimento: todas as quartas-feiras,
das 8h às 12h.
Contatos: 2856-2321 / 98427-5303
fabiamachado@uol.com.br

“A intenção em realizar o trabalho na
Apatej é auxiliar os funcionários e seus dependentes no diagnóstico e tratamento de
questões relacionadas às dificuldades de
memória, foco e aprendizagem, concedendo orientações para casos, como dislexia,
TDAH e déficit de atenção, entre outros, a
fim de melhorar seu rendimento em testes
e exames, bem como auxiliar seus filhos,
de acordo com as dificuldades que surjam
em relação à escola e seus aprendizados “Cynthia Pereira, neuropsicopedagoga e
psicopedagoga clínica.

“Atravessamos uma época difícil e a ajuda de
um psicólogo pode contribuir muito para o autoconhecimento, repensar atitudes, minimizar
estresses, fobias, ansiedades e depressões, facilitando relações pessoais e profissionais. Como
coach, realizo também um trabalho dirigido ao
desenvolvimento pessoal, de carreira e de liderança, através de programas que facilitam a
renovação e a transformação das pessoas, além
da melhor qualidade de vida.” - Lia Quintella
é psicóloga clínica e especialista em Terapia
Cognitiva Comportamental e Coaching pessoal,
profissional e de liderança.

“Para mim, o desenvolvimento de pessoas é o
que me encanta e faz do meu trabalho algo realmente significativo e transformador. Por isso,
tenho muita alegria em poder contribuir com
os associados que estão em busca de novos
horizontes e de crescimento pessoal. A possibilidade de transformar é simplesmente genial!”
- Paulo Azevedo é psicólogo, pós-graduado
em Aconselhamento e especialista nas áreas de
Coaching profissional e pessoal.

“Minha expectativa é ajudar as pessoas a terem melhor qualidade de vida. O método da
acupuntura, por exemplo, ajuda a combater a
insônia e a ansiedade, também proporciona o
equilíbrio geral do corpo, controla o metabolismo e ajuda na circulação do sangue” - Lia
Ellen Carnasciali, fisioterapeuta e especialista em acupuntura.

“Minha expectativa é atender o público
que enfrenta conflitos familiares e trabalhar com todos os elementos que interfiram
na vida dos indivíduos” - Fabiana Chicole é psicóloga clínica, com especialização
em Aconselhamento, e atua nas áreas de
Psicologia Sistêmica e da Família.

Atendimento: todas às terças-feiras, das
8h às 15h.
Contatos: 98830-2058
psicocynthiapereira@yahoo.com.br

Atendimento: todas as segundas-feiras, das
9h às 12h.
Contatos: 991531296
lia.quintella@gmail.com

Atendimento: todas as quintas-feiras, das 9h
às 18h.
Contatos: 97282-6060
pastorchina@ieja.com.br

Atendimento: todas as terças-feiras, das 14h
às 16h
Contatos: 99421-0347 / 99258-0497
dra.lia@expressozen.com

Atendimento: todas as quintas-feiras,
das 9h às 18h. Contatos: 97279-1160
fbccamargo@hotmail.com
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Confira as principais lutas e conquistas
para os servidores do Judiciário em 2015

No dia 27/2, a Apatej participou de
Assembleia Geral na Praça João Mendes, na Capital, na qual foi aprovada a

pauta reivindicatória da Campanha Salarial de 2015, que incluiu, entre outras
demandas, reposição de 6,5% da data-

-base, cumprimento do Adicional de
Qualificação e aprovação de alguns projetos de Lei Complementar.

Conquista dos projetos 6 e 56
No dia 5/8, a Apatej participou de
sessão no plenário da Alesp que resultou
na aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC) 6, que dispõe sobre a
criação dos cargos de assistente social
judiciário e psicólogo judiciário. A decisão ocorreu após acordo entre lideranças
políticas, durante sessão extraordinária.
“Nosso esforço e insistência renderam mais uma vitória à categoria”, destaca o presidente da Apatej, Marinho.
No dia 26/8, a Apatej participou de
sessão na Alesp que definiu a aprovação
do PLC 56, que institui nível universitário para os oficiais de justiça do estado
de São Paulo.
No final de setembro, o governador
Geraldo Alckmin ratificou a Lei Complementar nº 1.273/15, que exige nível
universitário como requisito para ingresso no cargo de oficial de justiça de
São Paulo e altera a Lei Complementar
nº 1.111, de 25 de maio de 2010, que
institui o Plano de Cargos e Carreira dos
servidores do Tribunal de Justiça do estado.
A Apatej parabeniza todos oficiais
por essa conquista, que foi resultado
de mais de dois anos de intensas mobilizações na Alesp e no Palácio da Justiça. “Após mobilizações constantes e
encontros com o Colégio de Líderes na
Assembleia, conseguimos esta vitória
para o progresso das condições de trabalho dos profissionais”, ressalta Marinho.

Diretoria e associados da Apatej
comemoram a vitória dos oficiais

Tesoureiro Marquinhos e vice-presidente, Roberto
da Silva, com o deputado Carlos Giannazi

Remoção 2015
Além da conquista do pagamento integral da data-base e aprovação de
projetos de lei de interesse da categoria, no final de novembro, o TJSP,
através da Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos (SPRH),
anunciou o resultado final do Processo de Remoção 2015.
Desde julho, durante reuniões com a Presidência do Tribunal, a Apatej
vem acompanhando os trabalhos da Remoção e cobrando a finalização
urgente do processo, além de divulgação de lista definitiva dos
servidores contemplados.

Notas

TJ decide
cumprir
data-base de
2015
Em novembro, cumprindo determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, desembargador
José Renato Nalini, decidiu efetuar o pagamento da diferença da
data-base, de 1,18%, na folha suplementar de dezembro dos servidores.
Ainda não há um prazo definido para o pagamento das parcelas retroativas. A Apatej vinha
reivindicando o cumprimento da
data-base em reuniões com a Presidência do TJ. A decisão é mais
uma vitória resultante do empenho da categoria.

Transformação
dos cargos de
agentes para
escreventes
No dia 5 de março, o TJ publicou Portaria que regulamentou a
Lei Complementar nº 1260/2015,
que dispõe sobre a transformação
dos cargos de agentes em escreventes técnicos judiciários. A
aprovação da Lei vai contemplar
o maior quadro de servidores da
categoria, que conta, atualmente,
com mais de 20 mil escreventes.
“Assim como os demais servidores, os escreventes também
são profissionais fundamentais
para a Justiça do estado avançar.
Por isso, também merecem mais
reconhecimento e valorização do
Tribunal”, afirma o presidente da
Apatej, Marinho.
Em 2016, a entidade vai lutar
pela instituição do nível universitário para os escreventes.
Fonte: Consultor Jurídico
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Judiciário

Desembargador Paulo Dimas
é eleito presidente do TJ

Presidente Marinho cumprimenta o novo
presidente do Tribunal, Paulo Dimas

No dia 2 de dezembro, o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo
realizou, no Palácio da Justiça, realizou eleições para diversos cargos da
corte para o biênio 2016/2017. O desembargador Paulo Dimas de Bellis
Mascaretti ganhou o pleito para presidente com 188 votos contra 143 de
Eros Piceli, atual vice-presidente do
Tribunal.
Na apuração, não foi registrado
voto nulo e contabilizado apenas um
em branco. De acordo com o Consultor Jurídico, dos 355 desembargadores do Tribunal, 331 compareceram
às 20 urnas eletrônicas.
Também houve votação para os
cargos de vice-presidente, corregedor-geral da Justiça, diretor da Esco-

la Paulista da Magistratura (EPM) e
presidentes das seções do Direito Privado, Público e Criminal. Todos os
desembargadores eleitos assumirão
os cargos a partir de janeiro.
Durante depoimento, o presidente eleito ressaltou seu compromisso em lutar pela maior valorização
do servidor do Judiciário. “Tenho o
compromisso de lutar por melhores
condições de trabalho e conquista de
direitos dos servidores, além da aprovação de projetos e investimento em
programas de capacitação profissional para maior valorização e avanço
do funcionalismo público”, revelou o
desembargador que também prometeu reforçar os diálogos com a categoria.

juízes, desembargadores, tribunais do
júri e eventos institucionais na sede
do Judiciário mineiro, em Belo Ho-

Os juízes e desembargadores
mineiros receberam em setembro,
de uma só vez, seis meses de auxílio-saúde. O valor é retroativo a
julho do ano passado, quando foi
aprovado pela Assembleia Legislativa o pagamento mensal de mais
esse penduricalho para os 1.056
magistrados do estado.
Ao todo, o Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (TJMG) desembolsou de uma só vez, sem desconto de Imposto de Renda, cerca
de R$ 15,2 milhões para quitar o
auxílio de julho a dezembro de desembargadores e juízes.
Fonte: Estado de Minas

“Hoje estamos presenciando um espetáculo cívico, um momento histórico, em um Tribunal coeso que
enfrentou muitas dificuldades e desafios nesta última
gestão. O novo presidente está preparado para assumir
o cargo e contribuir para novas realizações, além de
tudo que foi feito até agora”, afirmou o atual presidente,
José Renato Nalini.

“Espero que o novo presidente realize avanços na
administração e condições de trabalho dos fóruns de
primeira instância, promovendo também uma melhor
gestão e capacitação dos seus quadros de funcionários”,
opinou o desembargador Eduardo Cortez Gouvêa.

Tribunal de Minas revoga salmão
e filé para magistrados

O Tribunal de Justiça de Minas
Gerais decidiu revogar a licitação
para o fornecimento de lanches para

Juízes e
desembargadores
de Minas recebem
retroativo de R$
15,2 milhões

rizonte. A decisão foi publicada no
Diário do Judiciário Eletrônico da
corte mineira após uma reportagem revelar que a licitação previa
a compra de carnes nobres como 96
quilos de filé mignon Friboi, 50 quilos de filé de salmão e 96 quilos de
carne de sol.
O caso veio à tona após essareportagem revelar que, desde que
Pedro Bitencourt tomou posse na
Presidência do Judiciário do estado
mineiro no ano passado, a corte começou a licitar grande quantidade
de várias carnes nobres para os lanches realizados na sede do TJ/MG
na capital mineira.
Fonte: Estado de São Paulo

Suspenso
critério
socioeconômico
para cota racial
em concurso no
TJRJ
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) suspendeu a exigência
do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro (TJRJ) que condicionava a destinação de vagas
para cota racial a candidatos que
comprovassem renda familiar per
capita de até um salário mínimo e
meio.
O entendimento foi de que
não pode ser dada uma interpretação restritiva à Resolução CNJ
n. 203/2015, que determinou, em
junho, que todos os concursos
públicos para o Judiciário devem
reservar 20% das vagas para pessoas que se consideram pretas ou
pardas.
A Resolução do CNJ não faz
menção à condição socioeconômica do candidato que concorre
às vagas reservadas. De acordo
com o voto apresentado pelo conselheiro Fabiano Silveira, as ações
afirmativas permitem mais do que
um benefício a determinado grupo
racial, mas a construção de uma
sociedade pluralista e inclusiva.
Fonte: Consultor Jurídico
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Educação/Lazer

Parceria entre Apatej e
Fito oferece descontos
especiais
Descontos valem para o Ensino
Fundamental, Médio e Médio Técnico.
Confira os cursos oferecidos:
- Administração
- Edificações
- Eletrônica
- Mecatrônica
- Telecomunicações
- Desenvolvimento de Sistemas
- Redes de Computador
- Química
- Informática para Internet
- Modular em Edificações
- Modular em Eletrônica
- Música

Parceria entre Apatej
e CNA oferece valores
especiais para associados
30% de desconto nos cursos regulares para associados,
dependentes e agregados

Endereço:
FITO UNIDADE 1: Rua Camélia,
26 - Jd. das Flores, Osasco, SP.
Para mais informações, contate a
Instituição: 3652-3000
3652-3001
Site: www.fito.edu.br

O CNA é uma das maiores e
mais tradicionais redes de escolas
de idiomas do Brasil, com mais de
40 anos de atuação no ensino de
inglês e espanhol. Atualmente, cerca de 500 mil alunos fazem parte
do Mundo CNA em 605 escolas
localizadas em todo o território nacional. A metodologia de ensino do
CNA permite ao aluno falar, ler, escrever e compreender o novo idioma naturalmente.

Para mais informações,
contate a unidade:
Av. das Flores,607
Jardim das Flores- Osasco
Tel. 3688-1717

Convênio da Apatej com a Escola Aprender e Brincar
oferece 10% de desconto nas mensalidades
do berçário à pré-escola
Valores especiais são oferecidos para filhos e netos dos associados de até 6 anos!

Venha conhecer as unidades disponíveis!
Unidade I - Av. Horário Lafer, 931, Jardim das Flores.
Unidade II - Rua Girassol, 139, Jardim das Flores.

Parceria entre Apatej e Atleta Virtual torna
o seu evento muito mais divertido!
A Atleta Virtual é uma empresa de eventos com games, que atende você
e sua empresa em aniversários, casamentos, confraternizações, reuniões,
treinamentos, ou seja, em qualquer situação que sua expectativa seja de
tornar o evento único, inesquecível e divertido.
• 10% de desconto na contratação de 1 equipamento;
• 20% de desconto na contratação de 2 equipamentos;
• 30% de desconto na contratação de 3 ou mais equipamentos.
Mais informações:
Telefone: (11) 9940-51930
Email: faleconosco@atletavirtual.com.br
Site: www.atletavirtual.com.br
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Turismo

Parceria entre Apatej e Bobistur oferece descontos de
3 a 8% em vários pacotes de viagens aos associados
Oferecemos condições especiais
de pagamento para viagens de lazer
ou negócios, dentro e fora do Brasil.
- Atendimento personalizado e
pesquisa de roteiros em busca do melhor custo-benefício;
- Nécessaire exclusiva Bobistur;

- Retirada e entrega de documentos no local indicado pelo passageiro.
Para mais informações e consulta de vagas, favor entrar em contato
com a empresa através do telefone
(11) 3681-1046.
Site: www.bobistur.com.br

Apatej oferece descontos especiais para associados e
familiares em diversos passeios no litoral paulista
Venha curtir suas férias com a gente!
Pousada das Cachoeiras em Ubatuba

Colônia de Férias em Peruíbe

Hotel Mantovani em Águas de Lindóia

Rua: Dr. Benedito A.Eloi, 935, Sertão da Quina,
Praia da Maranduba, Ubatuba, SP
Tel: (12) 3849-5494 / 3849-8244 / 3849-5331
Site: www.pousadadascachoeiras.com.br/

Rua Jaçanã, nº 376, Centro, Peruíbe
Tel: (13) 3455-4779
Site: www.sindfastfood.org.br

Rua França, 34, Centro, Águas de Lindóia
Tel: (19) 3924 9510 / 3824 1800
Site: www.hotelmantovani.com.br

Brotas Eco Resort

Colônia de Férias de Caraguatatuba

Rua Emilio Dalla Déa Filho, S/N, Brotas, SP
Tel:. (11) 3035-1900.
E-mail: contato@brotasecoresort.com.br

R: José Vieira F. Linds, 70, Caraguatatuba,
próximo à praia da Palmeira, SP - Tel: (12) 3887-1519

Hotel Solar dos Girassois
em Mairiporã

Estrada Municipal do Corumbá, 460, Terra Preta,
Mairiporã, SP - Rodovia Fernão Dias Saída Km 57
Tel: (11) 4486-8777 / 4818-8866
Site: www.hotelsolardosgirassois.com.br

Colônia de Férias na Praia Grande

Pousada Matriz em Cananéia

Av. dos Sindicatos, 625, Vila Mirim, Praia Grande, SP
Tel./Fax: (13) 3494.2579 - E-mail: coloniadeferias@fethesp.org.br

Rua Francisco Chaves, 70-224, Centro, Cananéia, SP - Tel: (13) 3851-3364
Site: www.pousadamatriz.com.br - E-mail: pousadamatriz@hotmail.com

Para outras informações e reservas, contate a Apatej (sede) através do telefone (11) 3652-5400 ou acesse o site: www.apatej.org.br.
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Benefícios

Parcerias trazem descontos para associados
Assumido o compromisso de facilitar a vida de nossos associados, a Apatej fechou diversas parcerias.
Saúde

Educação

Descontos de até 50%

Clínica Moroz

Hípica Santa
Terezinha
(Equoterapia)

(Especialidade
Psicologia)

Descontos de até 30%

3681-1913

Aulas Gratuitas na Apatej

Dança
de Salão

Jd. das Flores, Osasco

Dança
do Ventre
Ioga

Diversão

Capoeira

Turismo

Informações:
(12) 3849-8244 /
3849-5494 /
3849-5331

Consórcio / Seguro

Auto - Vida - Auxílio-Funeral

República, São Paulo

O melhor do turismo só para associados da Apatej

Pousada
das
Cachoeiras
Ubatuba

Diversão garantida com descontos de até 30%

ABC / OSASCO

Hotel
Mantovani
Informações:
0800-110143 / (19)
3924-9510 / (19)
3824-1800

Colônia de
Férias em
Peruíbe
Informações:
www.sindifastfood.
org.br ou pelo telefone (13) 3455-4779

Brotas Eco
Resort
Informações:
brotasecoresort.com.br

(Sem taxa de adesão para associados)
Telefone: (11) 3184-1777

Beleza

Hotel
Solar dos
Girassóis

Descontos de 10 a 15%

(Cotia)

(Osasco)

Colônia
de férias
Clínica de Estética
Sandara

Jurídico

Studio Zatara

Caraguatatuba
Informações:
(12) 3887-1519

(Cotia)

Defenda seu direito com a Apatej!

O corpo jurídico da Apatej vem informando a todos os associados sobre os
serviços prestados em diversas ações. São elas:
• Ações declaratórias de incapacidade laboral
• Reparatória nos casos comprovados que foi injusta a negativa de licença remunerada para tratamento de saúde
• Declaratória de desvio de função
• Reajuste de URV em 11,98%.
• Não desconto do auxílio-alimentação
• Recálculo da 6ª parte e quinquênio
• Não tributação de férias e 13º salário
• 4,77% greve de 2010
• Não contribuição sindical

Para os servidores da região do Vale do Ribeira, nosso departamento jurídico atende
pelo telefone: (13) 3455-3899. E nas demais regiões, contatar o número: 3652-5400.

Telefone:
(11) 3681-1046

Good Card

O cartão Good Card oferece
diversas vantagens!
Informações: (11) 3652-5400
ou www.goodcard.com

Pousada
da Matriz
Cananéia

Informações:
(13) 3851-3364
pousadamatriz.com.br

Colônia
de férias
na Praia
Grande
Informações:
(13) 3494-2579

