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Traga a família e aproveite  
toda a estrutura do Sítio Paraíso 

A luta pelas 40 horas semanais
O SindBeneficente participa 

ativamente da luta pela redução 
da jornada de trabalho para 40 
horas semanais, sem redução de 
salários. Em novembro de 2009, 
diretores do sindicato e da FE-

THESP estiveram em Brasília 
para integrar a 6ª Marcha da 
Classe Trabalhadora.  O ato foi 
unificado por seis centrais sin-
dicais e reuniu cerca de 50 mil 
trabalhadores. “A redução da 

jornada é nossa principal ban-
deira de luta em 2010”, avaliou 
o presidente da FETHESP e do 
SindBeneficente, Rogério Go-
mes. 
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Serviço de denúncia 
do SindBeneficente através 

do telefone (11) 4427-5164 ou por 
e-mail para sindbeneficente@sind-
beneficente.org.br. Seu nome será 

preservado. Seu problema 
será resolvido.

DISQUE-DENÚNCIA

Diretores do SindBeneficente já 
estão discutindo os itens da pauta 
de reivindicações que será apresen-
tada aos patrões no próximo mês 
de junho. A data-base da categoria 
começa dia 1º de julho. Até lá, os 
associados do sindicato devem ficar 
atentos e participar de assembléia e 

do calendário envolvendo as nego-
ciações. Entre as propostas que os 
diretores do SindBeneficente vão 
levar aos patrões está a redução da 
jornada para 40 horas semanais, 
tema central deste Informativo. Veja 
a seguir alguns itens do Acordo Co-
letivo vigente. 

Campanha salarial 2010

SindBeneficente prepara 
pauta de reivindicações

PISOS SALARIAIS (váLIdOS de 01/07/2009 A 30/06/2010)
Para menor aprendiz R$ 465,00
Para recepcionista, mensageiro, servente, copeira R$ 540,00
Para os demais empregados R$ 590,00 
(reajuste de 7% sobre os salários de 30/06/2009)

VALE REFEIÇÃO R$ 10,50
CESTA BÁSICA R$ 64,00
(ou fornecimento mensal de 30 quilos de alimentos)
ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS Os empregadores se obrigam a aceitar os 
atestados médicos justificativos de ausência ao serviço, desde que os referidos atestados 
apresentem a indicação do Código Internacional de Doenças (CID) e contenham o carimbo 
do CRM e assinatura do médico, sendo que, nos casos de afastamentos superiores a 02 
dias o atestado médico deverá vir acompanhado de relatório do médico atestante. 

Nesta edição, SindBeneficente traz 
dicas de Saúde para a prevenção 
da Diabetes e do Câncer de Mama. 
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Orientações para os (as) recep-
cionistas em Instituições Benefi-
centes, Religiosas e Filantrópicas
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NOVIDADES
Confira as novidades que o Sind-
Beneficente preparou para seus 
associados e dependentes. 
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SAÚDE SEGURANÇA

No município de Pedro de 
Toledo, região do Vale do Ri-
beira, está localizado o Sítio 
Paraíso. Associados e depen-

dentes do SindBeneficente 
poderão usufruir deste ver-
dadeiro “paraíso” ecológico, 
com extensão de 27 mil me-

tros quadrados, que integra o 
Parque Estadual da Serra do 
Mar. 
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SindBeneficente participa da 6ª marcha da classe trabalhadora em Brasília
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Rua Henrique Porchat, 44 -  
Vila Bastos - Santo André - SP - CEP: 09041-170 - Tel: 

4427-5164 Fax: 4468-1679

SindBeneficente Sub-Sede Santos
Rua Carvalho de Mendonça 224 - Cj 31 - Vila Belmiro

(13) 3235-6894 / Fax: 3221-8450

SindBeneficente Sub-Sede Bragança Paulista
Rua Dom Aguirre, 974 - Centro

Fone / Fax: (11) 4033-8166

Diretor Responsável
Rogério Gomes / e-mail:  

sindbeneficente@sindbeneficente.org.br

Jornalista Responsável
Roberto Elias - MTb 22.662/SP / e-mail: bobielias@gmail.

com / (11) 7566-5293

Diagramação e Tratamento de Fotos
Fernando Bomfim / e-mail nandobomfim@hotmail.com / 

(11) 7210-0052 / 4748-5770

EXPEDIENTE

Lançado pela primeira vez 
no final de 2009, o novo Guia 

de Convênios do SindBene-
ficente foi produzido para 

NOVIDADES

Guia de Convênios facilita associados 
nas consultas de vários serviços

Vem aí o novo  
Portal do Sindicato

Para aproximar-se ainda mais 
dos associados, o SindBenefi-
cente lançará em breve o seu 

novo Portal. É a Internet cada 
vez mais presente na vida de 
todos.  facilitar os associados e seus 

dependentes nas consultas de 
serviços relacionados às em-
presas de saúde, comércio e 
ensino que mantêm vínculo 
com o sindicato. 

Para facilitar o acesso, o 
Guia de Convênios foi clas-
sificado por cidade em ordem 
alfabética, nas regiões próxi-
mas à sede Santo André e às 
sub-sedes Bragança Paulista e 
Santos. O associado pode por 
exemplo localizar um médico 
ou laboratório clínico, depois 
de identificar o município onde 
reside. 

Há também orientações dos 
atendimentos jurídico e odon-
tológico, de como utilizar a 
Lan House gratuitamente, 
obter ingressos mais baratos 
de parques (Playcenter, Hopi 
Hari, Wet´nWild, O Mundo 
da Xuxa e Parque da Mônica), 
além de informações sobre 
a Colônia de Férias da FE-
THESP e o Sítio Paraíso. 

Seja um multipli-
cador Ainda no guia, o as-
sociado poderá participar da 
campanha de sindicalização 
“Seja um multiplicar do Sin-
dBeneficente”. A cada cinco 
novos sócios, o associado que 
indicou as pessoas ao sindicato 
terá direito a um convite grátis 
do Playcenter. No próprio guia 
está disponível uma proposta 
de sindicalização para ser pre-
enchida pelos novos sócios.

notas

Lan House
Acesso gratuito à Internet na 
sede Santo André e na sub-
sede Santos, no horário de 
expediente do Sindicato.

alteração de 
atendimento do 
dentista
O atendimento odontológico na 
sede Santo André passou de 
terça-feira para sexta-feira, no 
mesmo horário: das 9 às 12h45. 

novo e-mail
Anote o novo e-mail do Sind-
Beneficente, que teve alteração 
no domínio: sindbeneficente@
sindbeneficente.org.br

Sindicato  
prepara novos 
cursos de  
Informática

O SindBeneficente fechou 
recentemente um novo con-
vênio com o Indesc (Instituto 
Nacional de Desenvolvimento 
Social e Cultural) e oferecerá 
cursos de Informática gratuitos  
a associados e dependentes. 
Em breve, as inscrições estarão 
abertas na sede de Santo André. 
Na sub-sede Bragança Paulista 
vão acontecer duas turmas, às 
segundas-feiras, das 8 às 10 
horas e das 19 às 21 horas (ins-
crições com Adriana).
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Rogério Gomes é o presiden-
te do SindBeneficente

Neste mês de abril, cristãos e judeus co-
memoram a Páscoa, cujo significado está 
relacionado à ressurreição de Jesus Cristo 
e a um período de passagem. 

E nesta passagem, nós do SindBenefi-
cente aproveitamos para refletir o que rea-
lizamos até agora e renovamos nossa luta 
para enfrentar os novos tempos. 

Não podemos também deixar de men-
cionar as comemorações do Dia Interna-
cional da Mulher, que no último mês de 
março completou 100 anos. Elas que são 
referência em nosso movimento sindical 
e em todos os segmentos da sociedade, 
conquistando a cada ano mais espaço 
no disputado mercado de trabalho, do-
minado ainda pelos homens, em vários 
setores.  

Hoje, felizmente, graças às mulheres e 
aos homens que foram pioneiros nas ati-
vidades sindicais, alguns até sacrificando 
suas próprias vidas, podemos dizer que 

diminuiu bastante a desigualdade, com a 
conquista de direitos e deveres extensivos 
a todos, independentemente do sexo de 
nascimento. É lógico que existe uma lon-
ga jornada a se percorrer, principalmente 
para que as mulheres tenham de fato os 
mesmos salários e as mesmas funções 
dos homens. 

Na base sindical do SindBeneficente, 
conforme cláusulas de nosso Acordo 
Coletivo de Trabalho, há garantias iguais 
tanto para os homens quanto para as mu-
lheres. E se houver qualquer divergência 
quanto a pisos salariais e outras cláusulas 
econômicas e sociais, os trabalhadores 
devem denunciar ao sindicato.

E por falar em Acordo Coletivo, já inicia-
mos as discussões a respeito de nossa 
próxima Campanha Salarial, prevista para 
o mês de julho. A exemplo dos anos ante-
riores, não abriremos mão de direitos con-
quistados e vamos buscar novos avanços. 

A bandeira principal do SindBeneficente e 
da nossa federação, a FETHESP, é a redu-
ção da jornada de trabalho de 44 para 40 
horas semanais, sem perdas nos salários. 
Esta luta depende da união de homens e 
mulheres em seus locais de trabalho, nas 
assembléias da categoria, nos eventos 
programados em manifestações de rua, 
como a última Marcha a Brasília no mês 
de novembro do ano passado. Em todos 
esses lugares, o sindicato estará sempre 
presente. A redução da jornada é bom 
para todos, pois possibilita a geração de 
novos empregos e colabora com a quali-
dade de vida dos trabalhadores, que pas-
sarão a ter mais tempo para a família, o 
lazer e outras atividades. 

Vamos seguir em frente em 2010, tendo 
como inspiração o tema do SindBenefi-
cente: Qualidade de vida, força e traba-
lho. 

Feliz Páscoa a todos!

EDITORIAL Na passagem da Páscoa, renovamos nossa luta

Pesquisa sobre os 100 parlamenta-
res mais influentes.

O livro Os “Cabeças”do Con-
gresso Nacional é uma publicação 
do Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap), que 
avalia anualmente o desempenho 
dos parlamentares em sessões da 
Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, além das várias comissões 
internas do Congresso. Para o DIAP, 
“Roberto Santiago é uma parlamen-
tar articulado e um importante aliado 
dos trabalhadores, assalariados, apo-
sentados e pensionistas”. E mais: o 
Diap também destaca que Santiago é 
membro ativo e defensor na comis-

SindBeneficente aprova mandato do deputado Roberto Santiago
feitos com este primeiro mandato do 
deputado Santiago em Brasília. Ele, 
sem dúvida, é um político moderno 
que faz a gente acreditar que é pos-
sível transformar para melhor o dia a 
dia das pessoas”, disse Rogério Go-
mes, presidente do SindBeneficente.

Durante a prestação de contas, o 
deputado falou que o seu mandato 
está voltado para tornar o Brasil um 
país onde haja oportunidade a todos. 
Em três anos de mandato, Roberto 
Santiago destinou como deputado 
R$ 49,25 milhões em emendas, be-
neficiando várias regiões do Estado 
de São Paulo. Ele também é relator 
de dezenas de projetos de lei, entre 
eles, o que estabelece a liberação de 
R$ 2 bilhões por ano a organizações 
não governamentais (ONGs) e enti-
dades do terceiro setor. 

No próximo mês de outubro, os 
eleitores deverão votar em candi-
datos a seis cargos: presidente da 
República, governador, senador 
(dois), deputado federal e deputado 
estadual.

Considerado atualmente como um 
dos políticos mais influentes do Con-
gresso, o deputado federal Roberto 
Santiago, do Partido Verde, realizou 
no dia 6 de março sua prestação de 
contas na sede da Escola de Samba 
X-9 Paulistana, em São Paulo. Cer-
ca de 3 mil pessoas prestigiaram o 
evento. 

Na avaliação da diretoria do  

SindBeneficente, o deputado Rober-
to Santiago tem realizado um man-
dato exemplar, tanto na defesa da 
classe trabalhadora, como no desen-
volvimento do país. Exemplo disso, 
foi a sua participação como relator 
do projeto que estabelece a valori-
zação do salário mínimo, que gerou 
ganhos reais para mais de 46 milhões 
de brasileiros. “Estamos muito satis-

O deputado federal Roberto Santiago (PV-SP)

Roberto Santiago no 
livro Os “Cabeças” do 
Congresso Nacional

são especial da redução da jornada 
de trabalho para 40 horas semanais.

Filomena, auxiliar de 
educação inFantil
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1 – Apresente-se para o serviço sempre descansado (a) e, nas horas de folga, evite os empregos informais 
(bico), pois, o marginal sempre escolherá como vítima o (a) funcionário (a) desatento (a). 

2 – Procure chegar ao trabalho com antecedência mínima de 15 minutos a fim de tomar conhecimento das 
novidades do turno anterior. Pode ser que ainda haja algum visitante, prestador de serviço ou outra pessoa 
estranha no seu local de trabalho. 

3 – Durante o serviço, não se distraia e nem se impressione com mulheres bonitas e falantes. Os assaltantes 
costumam utilizar este golpe para colher informações do (a) funcionário (a) distraído (a). 

4 – Verifique periodicamente o estado de funcionamento dos principais dispositivos de segurança como por-
tões automatizados, interfone, trava dos portões, iluminação, câmeras, painel de monitoramento e dispositivo 
de comunicação. 

5 – Trate o público com educação e cortesia, mas, nunca deixe de seguir as regras de segurança. 

6 – Jamais forneça informações sobre os demais colegas de trabalho, suas rotinas, veículos e profissão por 
mais amistosa e despretensiosa que seja a conversa. 

7 – Não autorize a entrada de entregadores de pizza, de ramalhete de flores ou de encomendas, sem a con-
firmação do pedido. O ideal é que a pessoa procurada venha até a recepção da instituição. 

8 – Tenha o máximo cuidado com visitas e prestadores de serviços não agendados. Na dúvida, confirme so-
bre o aguardo de visitas ou prestadores de serviços. 

9 – Verifique se o prestador de serviço está uniformizado, com crachá de identificação e se é transportado 
por veículo caracterizado da empresa. Lembre-se de que em muitos assaltos, os marginais se passavam por 
prestadores de serviço. 

10 – Ao iniciar o serviço, verifique se há previsão de visitas de prestadores de serviços como companhias de 
TV a cabo, de energia elétrica, de gás encanado, de telefonia, etc. 

11 – Ao entrar ou sair do local de trabalho, verifique se não há riscos de invasão. Os assaltantes costumam 
permanecer em locais escuros, atrás de árvores e postes ou mesmo no interior de veículos estacionados, 
aguardando a melhor oportunidade para o assalto. 

12 – Saiba operar com eficiência todos os dispositivos de segurança. Caso tenha dúvidas, pergunte aos seus 
colegas ou responsáveis. 

13 – No caso de veículos e pessoas em atitude suspeita, telefone para o número 190 (Emergência da Polícia 
Militar), informando os principais dados como número de indivíduos, cor das roupas (boné, camisa, bermuda, 
etc.), altura, cor da pele, cicatrizes, tatuagens, características do veículo utilizado (modelo, cor e placa), etc. 

14 – O sucesso das ações da Polícia Militar muitas vezes depende da rapidez com que a informação é pas-
sada para o atendente do telefone 190. 

15 – Apesar das dificuldades do momento, procure manter uma postura calma que permita que você passe 
todas as informações importantes para a Polícia Militar. 

Fonte: Texto adaptado da cartilha Medidas Preventivas de Segurança para Edifícios e Condomínios, elabo-
rada pelo 1º Tenente PM Argeo Arias Rodrigues Filho – 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior – Ponta da 
Praia – Santos/SP

Medidas preventivas de Segurança
Orientações para os (as) nossos (as) recepcionistas das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas
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Cerca de 50 mil trabalha-
dores de todo o país estive-
ram no dia 11 de novembro de 
2009, em Brasília, para par-
ticipar da 6ª Marcha da Clas-
se Trabalhadora. Diretores do  
SindBeneficente  e da FETHESP 
( Federação dos Empregados 
em Turismo e Hospitalidade do 
Estado de São Paulo) marcaram 
presença na marcha.  

O ato foi unificado por seis 
centrais sindicais (Força Sin-
dical, CUT, NCST, UGT, 
CGTB e CTB) e os sindica-
listas apresentaram aos de-
putados, senadores e também 
ao Ministério do Trabalho, 
a seguinte pauta de reivindi-
cações: redução da jornada 
semanal de trabalho para 40 
horas; aumento real para os 
aposentados; política de va-
lorização do salário mínimo; 
e ratificação das convenções 
151 (negociação dos servi-
dores públicos) e 158 (contra 
demissão imotivada). 

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Michel Temer e 
o presidente do Senado, José 
Sarney, e o ministro do Tra-
balho, Carlos Lupi, receberam 
uma comissão formada por in-
tegrantes das centrais. Por ser 
o sexto encontro organizado 
para pressionar os parlamen-
tares e o governo a acelerar os 
pedidos dos trabalhadores, os 
sindicalistas estão dispostos a 
radicalizar em 2010 o movi-
mento, com a possibilidade de 
greves pontuais para destravar 
a votação das propostas. 

Rogério Gomes, presidente 
da FETHESP e do SindBe-
neficente  esteve na marcha 
e avaliou que não há como o 
governo e os políticos resis-

tirem. “Em 2010, por ser um 
ano eleitoral, o clima está fa-
vorável para nós conquistar-
mos nossas reivindicações. A 
redução da jornada é a princi-
pal delas”, concluiu. 

De acordo com o DIEESE 
(Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Sócio 
Econômicos), “a redução da 
jornada sem redução de salá-
rios pode criar um círculo vir-
tuoso na economia, ampliando 
o emprego e garantindo o au-
mento do consumo. Também 
poderá propiciar a elevação 
dos níveis da produtividade do 
trabalho, melhoria da compe-
titividade do setor produtivo, 
redução dos acidentes e doen-
ças do trabalho, maior quali-
ficação do trabalhador, eleva-
ção da arrecadação tributária, 
enfim um maior crescimento 
econômico com melhoria da 
distribuição de renda”. 

40 horas

FETHESP e SindBeneficente juntos na Marcha pela 
redução da jornada

Bandeira do  
SindBeneficente e da 
FETHESP durante a 6ª 
Marcha a Brasília

Sheila, recepcioniSta
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SAÚDE

Diabetes: você pode 
ter e não saber

Sede exces-
siva pode 
ser sintoma 

da diabe-
tes

Muitas vezes os sintomas da 
diabetes não aparecem até que 
a doença progrida. Este é, fre-
quentemente, o caso da diabe-
tes tipo 2. Em outras ocasiões, 
os sintomas não despertam 
nenhuma atenção porque não 
parecem ser tão sérios. 

Em geral, os sinais da dia-
betes são sede excessiva e 
vontade constante de urinar, 
o que faz o diabético acordar 
por diversas vezes durante 
a noite ou no período de seu 
sono. Isto se evidencia mais 
em pessoas que apresentam a 
diabetes tipo 1, pois há uma 
necessidade de se livrar do 
excesso de açúcar. 

Há também outros sinais da 
doença, como fadiga, infec-
ções na urina, visão embaça-
da, feridas e machucados que 
não curam por conta do fraco 
fluxo sanguíneo – principal-
mente nos pés e nas mãos. 

Todos devem então se pre-
venir para evitar c o m -
plicações futuras 
da diabetes, que 
acabam  causan-
do a morte de 
milhões de pes-
soas em todo o 
mundo.  

O SindBene-
ficente orienta 
os trabalhadores 

de sua base sindical e seus 
familiares para que procurem 
orientações e atendimento 
médico no sentido de evitar 
o aparecimento de doenças 
como a diabetes.

Uma das maiores preocupa-
ções da diretoria do SindBe-
neficente é sobre a qualidade 
da saúde das mulheres de sua 
base. Hoje, é necessário se 
prevenir, em consultas médi-
cas e exames periódicos, antes 
do surgimento de doenças gra-
ves, como o câncer de mama, 
que atinge principalmente as 
mulheres e é a principal causa 
de mortes femininas no Brasil.

O câncer de mama é a doen-
ça mais temida pelas mulheres, 
devido à sua alta frequência e 
aos danos psicológicos, que 
tanto afetam a percepção da 
sexualidade a imagem pesso-
al.

Raro antes dos 35 anos de 
idade, após essa faixa etária 
a doença cresce rápida e pro-
gressivamente.

SintomaS Os sintomas 
do câncer de mama palpável 
são o nódulo ou tumor no seio, 
acompanhado ou não de dor 
mamária.

Podem surgir alterações na 
pele que recobre a mama, como 
abaulamentos ou retrações ou 
um aspecto semelhante a casca 
de uma laranja. Podem tam-
bém surgir nódulos palpáveis 
na axila.

Como deteCtar As 

formas mais eficazes para de-
tectar o câncer de mama são o 
exame clínico das mamas e a 
mamografia. O exame clínico 
(ECM) pode ser realizado por 
médico ou enfermeira treina-
dos, sendo capaz de constatar 
um tumor de até um centíme-
tro.

A mamografia é a radiogra-
fia da mama que permite a de-
tecção precoce do câncer, por 
ser capaz de mostrar lesões em 
fase inicial, muito pequenas 
(de milímetros).

Estudos sobre a efetividade 
da mamografia sempre utilizar 
o exame clínico como exame 
adicional.

Câncer de Mama: saiba o 
que é, e como identificar
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O Departamento Jurídico do Sin-
dBeneficente vem ganhando várias 
ações na Justiça do Trabalho contra 
instituições que insistem em buscar 
sindicato diverso para eximir-se do pa-
gamento dos benefícios conquistados 
através de muita luta. Exemplo desta 
situação são as creches de São Vicen-
te, no litoral paulista, que se intitulam 
“municipais” e alegam que o sindicato 
que representa seus trabalhadores, ora 
é o Senalba, ora é o Sindicato dos Au-
xiliares de Escola. Em Bragança Pau-
lista, uma instituição local também foi 
questionada em juízo pelo SindBene-
ficente, por realizar os recolhimentos 
sindicais para outro sindicato, o Sindi-
cato dos Empregados em Instituições 
Beneficentes, Religiosas e Filantrópi-
cas de Jundiaí e Região (Seectthjr). 

Agindo de má fé, as creches de São 
Vicente e a instituição localizada em 
Bragança Paulista acabam prejudican-
do os trabalhadores de sua base. Be-
nefícios como a cesta básica, reajuste 
salarial, auxílio creche, vale refeição, 

DEPARTAMENTO JURÍDICO

SindBeneneficente ganha ações contra instituições 
que diminuem direitos de seus trabalhadores
Em São Vicente, creches ligadas à prefeitura serão penali-
zadas na Justiça por não reconhecer SindBeneficente como 
legítimo sindicato da categoria

As homologações pagas 
através do acompanha-
mento do SindBeneficen-
te totalizaram no ano de 
2009, R$ 43.575,00. Os 
valores ficaram assim dis-
tribuídos: Sede Santo An-
dré: R$ 25.842,00; Sub-
sede Bragança Paulista: R$ 
15.446,00; Sub-sede San-
tos: R$ 2.287,00.

Em 2009, 
SindBeneficente  
recupera mais de R$ 40 
mil nas homologações 
para os trabalhadores

auxílio funeral e outros não são pagos 
de acordo com as cláusulas do Acordo 
Coletivo do SindBeneficente. 

No dia 4 de dezembro de 2009, o 
Tribunal do Trabalho da 2ª Região, 
publicou um Acordão no Diário Ofi-
cial da União, onde consta um pro-
cesso que o SindBeneficente ganhou 
de uma das creches que alegava que 
o Sindicato dos Auxiliares de Escola 
de Santos era quem representava a ca-
tegoria. 

Veja o que determinou a Justiça 
no caso de São Vicente: “Tendo por 
objeto social a prestação de serviços 
de beneficência, os empregados da 
demanda estão jungidos ao SIND-
BENEFICENTE, e não ao sindicato 
dos Empregados em Administração 
Escolar. Ademais, a reclamada – Cre-
che – tem vários privilégios em razão 
de ser uma instituição beneficente, e 
assim, tem também de arcar com o 
ônus de sua condição, não podendo, 
literalmente, ‘ficar com o pé em duas 
canoas’, aplicando o instrumento co-
letivo que mais lhe convém. Irrelevan-
te pois, no contexto dos autos, que as 
Convenções Coletivas de Trabalho 
juntadas pela reclamada – Creche – te-
nham sido firmadas entre o Sindicato 
dos empregados e a Federação e Sin-
dicato dos Estabelecimentos Privados 
de Ensino: a uma porque embora seja 
a demandada um estabelecimento pri-
vado, não se devota a ensino, mas sim, 
presta atendimento público gratuito (e 
portanto, beneficente), proporcionado 
por subvenção da Prefeitura de São 
Vicente; as duas, porque a inserção 
em categoria não se faz aí inteiro alve-
driodo empregador, e sim, obedece a 
critérios de cunho sociológico e jurídi-
co fixados em Lei (artigos 511 e segs. 
da CLT), levando em conta a atividade 
preponderante na empresa e a similitu-
de de vida em comum dos trabalhado-
res, que plasma a categoria. Por fim, 

sendo mais benéfica aos trabalhadores 
a norma coletiva direcionada às insti-
tuições beneficentes, estas prevalecem 
sobre normas coletivas fixadas para a 
categoria à qual não estão ligados”. 

Ainda neste sentido, a 1ª Vara de 
São Vicente já vem se manifestando 
que o Senalba também não represen-
ta os trabalhadores das Creches de 
São Vicente. Leia parte da sentença: 
“Processo nº 01355-2007-481-02-
00-7 – Fundamentação - O Sindbene-
ficente, em favor dos empregados da 
ré, cobra desta o cumprimento das in-
vocadas normas coletivas de trabalho 
quanto ao piso salarial, vale-refeição, 
auxílio-creche e vale-transporte. A ré 
defende-se, aduzindo ser representada 
pelo Sindelivre e seus empregados, 
por conseguinte, representados pelo 
Senalba, e não pelo autor, Sindbenefi-
cente. Como se lê no estatuto social da 
ré, esta consiste uma associação sem 
fins econômicos e seu objeto é prestar 
gratuitamente amparo moral, material, 
educacional e físico aos menores em 
regime de semi-internato (fl. 99). O 
Sindelivre, como se lê no seu estatu-
to, congrega os estabelecimentos de 
ensino livre, ou seja, aqueles que não 
dependem de autorização estatal para 
o seu funcionamento nem se sujeitam 
à fiscalização pedagógico-oficial (fl. 
129 ss.).O Sinbfir, por sua vez, re-
presenta as instituições beneficentes, 
filantrópicas e religiosas (fls. 58 ss.).  
‘’Sem dúvida, a ré tem por atividade 
nuclear a beneficência e filantropia em 
prol de menores carentes de cuidados. 

De outro lado, com certeza, o Sindeli-
vre é, por excelência, o representante 
das empresas, ou seja, entidades com 
fins econômicos, dedicadas ao ramo 
do chamado ensino livre. “ Declara-
se, pois, incidentalmente, que a ré é 
representada pelo Sinbfir, Sindicato 
das Instituições Beneficentes, Filan-
trópicas e Religiosas no Estado de São 
Paulo, e não pelo Sindelivre, Sindicato 
das Entidades Culturais, Recreativas, 
de Assistência Social, de Orientação 
e Formação Profissional no Estado de 
São Paulo. Disso decorre, necessaria-
mente, que os empregados daquela 
não são representados pelo Senalba, 
mas sim pelo autor, Sindbeneficente”.

Esta posição vem se consolidando 
não só em São Vicente mais em outros 
municípios, a exemplo de Bragança 
Paulista, em Ações de Cumprimento 
em que a Justiça entende ser notório, 
ou seja, ser evidente que quem repre-
senta os empregados das Instituições 
Beneficentes, Religiosas e Filantrópi-
cas sem sombra de dúvida é o Sind-
Beneficente. 

Veja a sentença de Bragança Pau-
lista: “SENTENÇA - SINDICATO 
INTERMUNICIPAL DOS EMPRE-
GADOS EM INSTITUIÇÕESBE-
NEFICENTES, RELIGIOSAS E FI-
LANTRÓPICAS NO ESTADO DE 
SÃO PAULO -SINDBENEFICEN-
TE, Autor qualificado à f.03, ajuizou 
AÇÃO DE CUMPRIMENTO em 
face de – CPC – C. S, requerendo a 
aplicação das cláusulas 2ª (piso sala-
rial da categoria), 5ª (cesta básica), 6ª 

(vale refeição), 40ª auxílio creche, 41ª 
(seguro de vida em grupo/auxílio fu-
neral) da Convenção Coletiva de Tra-
balho da categoria. Atribuiu à causa o 
valor de R$1.000,00. Juntou procura-
ção e documentos (f.18-95).A requeri-
da em contestação, sustentou que a re-
querente é parte ilegítima, eis que não 
representa os seus empregados; que 
há muito vem realizando os recolhi-
mentos sindicais para o SINDICATO 
REPRESENTANTE DOS EMPRE-
GADOS E TRABALHADORES EM 
INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, 
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS 
DE JUNDIAÍ E REGIÃO – SEECT-
THJR, cuja base territorial abrange 
esta Cidade; que a requerente não 
comprovou possuir registro no MTE 
com abrangência da base territorial 
de Bragança Paulista; que a requeren-
te não realizou qualquer deliberação 
junto aos empregados, ferindo o art. 
8º , II da C.F... – MÉRITO ..Destarte, 
nada havendo nos autos a comprovar 
que da base territorial de abrangência 
do Sindicato Requerente fora excluí-
do o município de Bragança Paulista, 
impõe-se reconhecer que o SINDBE-
NEFICENTE abrange em sua base 
territorial o município de Bragança 
Paulista. Destarte, apresenta-se for-
çoso reconhecer que o SINDICATO 
DOS EMPREGADOS EM INSTI-
TUIÇÕES BENEFICENTES, RELI-
GIOSAS E FILANTRÓPICAS NO 
ESTADO DE SÃO PAULO abrange 
a categoria na base territorial deste 
Município de Bragança Paulista”. 

O 
SindBeneficente 

não está de brincadei-
ra. Defende trabalhadores 

da base territorial e por isso 
vai à luta contra a instituição 

que diz ser representada 
por outro sindicato que  

não seja o nosso.
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SÍTIO PARAÍSO

Natureza e tranquilidade para toda a família
No município de Pedro de To-

ledo, região do Vale do Ribeira, 
está localizado o Sítio Paraíso. 
Associados e dependentes do 
SindBeneficente poderão usu-
fruir deste verdadeiro “paraíso” 
ecológico, com extensão de 27 
mil metros quadrados, que inte-
gra o Parque Estadual da Serra 
do Mar. 

Lá, as famílias têm à disposi-

ção: lago para pesca esportiva, 
academia de ginástica, piscina, 
sauna, playground, campo de 
futebol, quadra de vôlei, sala de 
jogos e quiosques. 

A natureza é exuberante, onde 
podem ser encontrados samam-
baias, avencas, ipês, jatobás e 
vários tipos de animais, entre os 
quais, galinhas, perus, gansos, 
patos, porcos e bezerros. 

O Sítio Paraíso também é 
ideal para a realização de con-
gressos, eventos e confraterni-
zações, pois o local possui um 
espaço empresarial. 

Para chegar ao sítio, (na rua 
do Peixe, sem nº - Pedro de To-
ledo - SP) o acesso é através das 
rodovias Padre Manuel da Nó-
brega e BR 116, entre a Serra do 
Mar e de Itatins. 

O Sítio Paraíso também é ideal para a realização de congressos, eventos  
e confraternizações, pois o local possui um espaço empresarial

COLÔNIA DE FÉRIAS DA FETHESP

Lazer o 
ano todo

O verão chegou ao fim, mas 
os dias quentes ainda permane-
cem quase o ano todo.  Para sair 
da rotina e curtir boa praia, pis-
cina, churrasco e conforto, a dica 
do SindBeneficente é para os as-
sociados e seus dependentes se 
hospedarem na Colônia de Férias 
da FETHESP, na cidade de Praia 
Grande, litoral sul de São Paulo.

DIÁRIA COMPLETA
C/ café, almoço e jantar

ASSOCIADOS E DEPENDENTES R$ 40,00 
DEPENDENTES 06 a 10 anos R$ 25,00 
CONVENIADOS R$ 45,00 
CONVENIADOS 06 A 10 ANOS R$ 30,00 
CONVIDADOS ADULTOS R$ 50,00 
CONVIDADOS 06 A 10 ANOS  R$ 35,00 
 

DIÁRIA SIMPLES
Somente Café da manhã

ASSOCIADOS E DEPENDENTES R$ 28,00 
DEPENDENTES 06 a 10 anos R$ 13,00 
CONVENIADOS R$ 33,00 
CONVENIADOS 06 A 10 ANOS R$ 18,00 
CONVIDADOS ADULTOS R$ 38,00 
CONVIDADOS 06 A 10 ANOS  R$ 23,00

Reservas: SindBeneficente - Sede Santo André – Falar com Sandra 11-4427-5164

TABELA DE PREÇOS – Março de 2010
O dia (das 8 às 18 horas): Adulto – R$ 17,50 / Crianças (até 4 anos 
não paga/ 4 a 7 anos paga meia/ acima de 7 anos, inteira)
Estada (24 horas)           : Adulto – R$ 35,00 / Crianças (até 4 anos 
não paga/ 4 a 7 anos paga meia/ acima de 7 anos, inteira)

TABELA DE PREÇOS – Abril a Junho de 2010
O dia (das 8 às 18 horas): Adulto – R$ 15,00 / Crianças (até 4 anos 
não paga/ 4 a 7 anos paga meia/ acima de 7 anos, inteira)
Estada (24 horas)           : Adulto – R$ 30,00 / Crianças (até 4 anos 
não paga/ 4 a 7 anos paga meia/ acima de 7 anos, inteira)

Reservas: SindBeneficente - Sede Santo André – Falar com Sandra 11-4427-5164




