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DISQUE-DENÚNCIA

CAMPANHA SALARIAL

Confira reajustes  
da nova CCT

Este ano, a Campanha 
Salarial das categorias de 
trabalhadores da base terri-
torial do SindBeneficente, 
em negociação com o sin-
dicato patronal, tratou so-
mente das cláusulas econô-

micas. As demais cláusulas 
permanecem conforme a 
Convenção Coletiva de 
Trabalho firmada em 2009. 
Para os Pisos Salariais, o 
SindBeneficente conquis-
tou um aumento de 5,5%. 

Confira nesta página os 
novos Pisos Salariais, Vale 
Refeição, Cesta Básica/
Vale Alimentação e Auxí-
lio Creche, válidos desde o 
dia 1º de julho de 2010 até 
30 de junho de 2011. 

PISOS SALARIAIS
Para menor aprendiz R$ 510,00
Para recepcionista, mensageiro, servente, copeira e serviços gerais R$ 570,00
Para os demais empregados R$ 622,00
(Para os empregados que recebem salário superior a R$ 2.000,00 está garantido o direito de livre 

negociação com o empregador)

VALE REFEIÇÃO
R$ 11,00 (Por dia trabalhado)

CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO
Vale Alimentação de R$ 67,50 ou Cesta Básica com 30 quilos de alimentos

(Para os empregados que cumpram jornada de trabalho de 44 horas semanais e ganhem até dois 
Pisos Salariais, independentemente do fornecimento de Vale Refeição)

AUXÍLIO CRECHE
As empresas que não possuírem creches próprias pagarão a suas empregadas- mães, Auxílio 
Creche equivalente a 20% do salário normativo, por mês e por filho até 5 anos, 11 meses e 29 

dias de idade 
(As empregadas-mães que já estejam recebendo Auxílio Creche terão o auxílio mantido por mês 

e por filho até 7 anos de idade)

Saiba mais sobre Seguro de Vida, Auxílio Natalidade, Auxílio Funeral e todas as cláusulas 
da Convenção Coletiva de Trabalho 2010/2011, através do site: www.sindbeneficente.org.

br – Convenções Coletivas de Trabalho – Termo Aditivo 2010 - 2011 

FIQUE SÓCIO DO SINDBENEFICENTE
Programe sua viagem ou passeio com a família em opções de roteiros que não pesam no bolso, através dos con-
vênios oferecidos pelo Sindicato, como a Colônia de Férias da FETHESP, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo. 
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EXPEDIENTE

 ASSOCIADOS e DEPENDENTES

Informativo do Sindicato Intermunicipal dos  
Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e 
Filantrópicas no Estado de São Paulo - SindBeneficente

Rua Henrique Porchat, 44 - Vila Bastos - Santo André - SP 
- CEP: 09041-170 - Tel: 4427-5164 Fax: 4468-1679

SindBeneficente Sub-Sede Barretos
Avenida 19, 1155 - Centro CEP 14780-300 breve Fone/Fax

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

(11) 4032-3203 / 2473-5321

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 

nbdesignergrafico.blogspot.com
(11) 7210-0052 / 2851-2014

POR DENTRO DO SINDICATO

SindBeneficente pede para pacientes não  
faltarem às consultas odontológicas agendadas 

Na sede do SindBeneficente em 
Santo André e nas sub-sedes Bragança 
Paulista e Santos, associados e seus fa-
miliares têm direito a tratamento den-
tário gratuito, mediante a apresentação 
de carteirinha após pré-agendamento 
de consultas. 

Devido ao grande número de pes-
soas que acabam faltando sem avisar 
com antecedência, por telefone ou 
pessoalmente, sobre a impossibili-
dade de comparecer à consulta, o 
SindBeneficente resolveu determinar 
uma suspensão no tratamento desses 
pacientes.  “A suspensão de tratamen-
to para quem faltar sem prévio aviso 
chega a 120 dias”, alerta a Dra. Renata 
Paschini, que atende na sede de Santo 
André.  

A medida foi tomada após a verifi-
cação de 128 faltas em dois meses, o 
que significa que o consultório poderia 
ter ficado fechado por um mês. “Não 
podemos fechar os olhos para esta 
situação, pois existem muitos associa-
dos que não faltam, sendo penaliza-
dos pelos faltantes”, disse Raimundo 
Nonato, tesoureiro do Sindicato, ao 
aprovar a suspensão. “Queremos que 
todos sejam atendidos. Para os asso-
ciados que necessitarem faltar, basta 
desmarcar a consulta para que outros 
companheiros possam ser atendidos”, 
destacou.  De acordo com a Dra. Re-
nata, “um simples tratamento como a  
restauração pode virar um canal pelo 
longo tempo de retorno”. 

Ela orienta também que a preven-
ção é a base do tratamento odontoló-
gico. “Comparecendo às consultas, as 
pessoas são orientadas sobre os proce-
dimentos de higiene bucal e dieta ade-
quada”, concluiu. 

“Um simples tratamento como a restauração pode virar um canal pelo 
longo tempo de retorno”, orienta a Dra. Renata Paschini

TOTAL DE ATENDIMENTOS 
NOS ÚLTIMOS SEIS MESES

(maio a outubro de 2010)

Sede Santo André
909 atendimentos

Sub-sede Bragança Paulista
147 atendimentos

Sub-sede Santos
289 atendimentos

DIAS E HORÁRIOS DE  
ATENDIMENTO DOS DENTISTAS

Sede Santo André
Segunda, quarta e quinta-feira: 13h às 17h30
Sexta-feira: 9h às 13h
Sábado (quinzenal): 9h às 13h
Ortodontia (uma quinta-feira por mês): 

Sub-Sede Bragança Paulista
Segunda-feira: 13h30 às 17h
Sexta-feira: 8h30 às 12h
Ortodontia (duas quintas-feiras por mês)

Sub-Sede Santos
Segunda-feira: 13h às 17h
Terça-feira: 8h às 12h / 13h às 17h
Sexta-feira: 13h às 17h
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Rogério Gomes, presidente  
do SindBeneficente

Nos últimos anos, o movimen-
to sindical se fortaleceu no Brasil 
e se uniu em torno de bandeiras 
de luta que produziram resultados 
positivos para os trabalhadores. 
Assim aconteceu com o salário 
mínimo e com o salário dos apo-
sentados, que obtiveram ganhos 
reais acima da inflação. 

2011 está bem próximo e vamos 
iniciar o ano repleto de novida-
des. Em Brasília, Dilma Rousseff 
assumirá a cadeira de presidente 
da República junto com os parla-
mentares que vão compor o time 
de deputados e senadores.  Nós, 

do SindBeneficente, parabeni-
zamos a presidente e os demais 
eleitos em outubro e, ao mesmo 
tempo, desejamos todo o suces-
so na nova gestão. 

No ano novo, caberá ao mo-
vimento sindical, incluindo-se o 
SindBeneficente, a FETHESP e 
outras entidades parceiras, reto-
mar a agenda de propostas que 
continua aguardando definição 
em Brasília.   

Será sem dúvida um período 
muito especial na história política 
brasileira e a tendência é avançar-
mos ainda mais na defesa dos in-

teresses da classe trabalhadora. 
Com relação à base territorial do 

SindBeneficente, reforçaremos a 
defesa pela manutenção e valori-
zação de nossa entidade, contra 
aqueles “invasores” que buscam 
somente confundir patrões e em-
pregados do Terceiro Setor, para 
proveito próprio, no sentido de 
tentar diminuir nossa força. 

E para consolidar este ano de 
2010 e entrar em 2011 com toda a 
energia, desejamos a todos um 
Feliz Ano Novo, cheio de saúde, 
paz e bem estar social.   

Até a próxima edição!

EDITORIAL Ano Novo repleto de  
novidades e desafios

ELEIÇÕES 2010

SindBeneficente comemora vitória dos deputados 
Roberto Santiago para federal e Giriboni estadual

Dois deputados comprometi-
dos com as bandeiras de luta do 
SindBeneficente foram reelei-
tos no dia 3 de outubro. Rober-
to Santiago e Edson Giriboni 
vão ocupar novamente os car-
gos de deputado federal e depu-
tado estadual, respectivamente, 
a partir de 2011. 

Roberto Santiago
 Já em seu primeiro manda-

to, o deputado federal Roberto 
Santiago se destacou pelo tra-
balho como relator do Projeto 
de Lei do Salário Mínimo, que 
contribuiu para a recuperação 
histórica do rendimento de 47 
milhões de trabalhadores, no 

campo e na cidade. Santiago 
é relator do projeto de lei que 
cria o Programa e o Fundo Na-
cional de Estímulo ao Terceiro 
Setor e as resoluções do projeto 
poderão beneficiar as ações de 
organizações não governamen-
tais, instituições de caridade e 
associações cívicas. A previsão 
é de que sejam transferidos R$ 
2 bilhões por ano para essas en-
tidades. 

Giriboni 
O deputado Giriboni foi ava-

liado como o quinto melhor de-
putado estadual de São Paulo. 
Através de emendas apresenta-
das por Giriboni, houve o maior 

volume de recursos em toda a 
história para os municípios de 
sua base eleitoral. No Terceiro 
Setor, Giriboni tem feito um 

trabalho admirável, defenden-
do efetivamente a manutenção 
das entidades filantrópicas, das 
santas casas de misericórdia, 

APAEs, entre outras, ao apre-
sentar emendas que foram es-
senciais à sobrevivência e ma-
nutenção dessas entidades.

Roberto Santiago Edson Giriboni 
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No último dia 25 de novem-
bro foi realizada a eleição para o 
CMDCA (Conselho Municipal 
da Criança e do Adolescente) do 
município de Santos, na Baixada 
Santista, para a gestão 2011/2012.

O presidente do  
SindBeneficente, Rogério Go-
mes, e o assessor do Sindicato, 
Carlos Prior, concorreram às va-
gas de titular e suplente, respec-
tivamente, na representação do 
CMDCA destinada a entidades 
sindicais ou outras organizações 
de trabalhadores.

Após a contagem de votos, Ro-

gério Gomes foi eleito titular do 
Conselho. E a vaga de suplente 
ficou com outra instituição repre-
sentante de classe trabalhadora.  

A eleição aconteceu na Casa 
de Participação Comunitária, em 
Ponta da Praia, e os votos foram 
obtidos através de representantes 
de entidades não-governamen-
tais registradas nos conselhos 
ligados ao FDCAS (Fórum Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Santos).

 
CMDCA

O Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente é for-
mado por profissionais que se 
dedicam voluntariamente a ve-
rificar a correta aplicação dos 
recursos e participar com ideias, 
experiências e serviços para pro-
jetos da comunidade. Cabe tam-
bém ao Conselho, construir uma 
rede de proteção e garantia aos 
direitos das crianças (0 a 12 anos 
incompletos) e dos adolescen-
tes (12 a 18 anos incompletos). 
Dentro da gestão do CMDCA, o 
poder é tripartite entre sociedade 
civil, governo e entidades.

Funcionários da Avape participam 
de Curso sobre Previdência Social

Uma parceria entre o  
SindBeneficente e o INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro So-
cial) proporcionou a realização 
do Curso de Disseminadores 
da Previdência Social para fun-
cionários da base sindical do 
ABC.

Nos últimos dias 23 e 24 de 

setembro, foi realizada a 3ª tur-
ma do curso, com a presença 
de funcionários da Avape (As-
sociação para Valorização de 
Pessoas com Deficiência), na 
sede do INSS em Santo André.  

Durante o treinamento foram 
ministradas nove palestras, que 
abordaram os seguintes temas: 

contexto histórico da Previ-
dência Social; aspectos gerais; 
como ter direito aos benefícios; 
quanto custa ser filiado; reco-
nhecimento de direitos; rede de 
atendimento; auxílio doença, 
aposentadoria por invalidez e 
auxílio acidente; aposentado-
rias e outros benefícios; e bene-

fícios assistenciais. 
Os interessados em participar 

do Curso de Disseminadores de-
vem contatar o SindBeneficente –  
Sede, através do telefone 
4427-5164. Para a realização 
de um novo treinamento são  
necessárias no mínimo 20 ins-
crições.

Participantes receberam informações sobre benefícios, custos, direitos 
e rede de atendimento 

Funcionários da Avape e do INSS que organizaram o curso em Santo 
André

Fotos: Divulgação

DICAS DO 
JURÍDICO

Disque-Denúncia: Através 
dos telefones da Sede e das 
Sub-sedes do SindBeneficente 
(veja no expediente do jornal, 
página 2), muitos casos de 
abusos de patrões e violação 
de direitos acabam resolvidos 
pelo Departamento Jurídico. 
Importante destacar que os 
denunciantes não precisam 
se identificar ao telefone. O 
sigilo é mantido. Nos últimos 
seis meses, de maio a outubro, 
o Jurídico do SindBeneficente 
ganhou 150 processos e reali-
zou 80 acordos extra-judiciais.

Holerite: O  
SindBeneficente continua o 
alerta aos empregados que tra-
balham nas instituições de sua 
base sindical sobre a impor-
tância de assinar os holerites 
na data efetiva dos pagamen-
tos, para possíveis reclama-
ções trabalhistas. A multa para 
quem paga fora da data é de 
um salário/mês. Além disso, é 
fundamental que os trabalha-
dores guardem os holerites.

ELEIÇÃO

SindBeneficente conquista vaga no CMDCA de Santos
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O Seminário motivou os participantes a se 
organizarem em seus locais de trabalho, em 
cumprimento às Normas Regulamentado-
ras, com destaque para a CIPA, as EPIs, e 
os programas PCMSO e PPRA 

NR-5 – Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA)

Empresas públicas e privadas são obrigadas 
a organizarem e manterem em funciona-
mento, por estabelecimento, uma comissão 
constituída exclusivamente por empregados 
com o objetivo de prevenir infortúnios labo-
rais, através da apresentação de sugestões 
e recomendações ao empregador para que 
melhore as condições de trabalho, eliminan-
do as possíveis causas de acidentes de tra-
balho e doenças ocupacionais. Artigos 163 
a 165 da Consolidação das Leis Trabalhis-
tas – CLT.  

NR-6 – Equipamentos de  
Proteção Individual (EPIs)

Empresas são obrigadas a fornecer a seus 
empregados os tipos de EPIs definidos nes-
ta NR, sempre que as condições de trabalho 
exigirem, a fim de resguardar a saúde e a 
integridade física dos trabalhadores. Artigos 
166 e 167 da Consolidação das Leis Traba-
lhistas – CLT. 

NR-7 – Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO)

Empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados são obri-
gados a elaborar e implementar o Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
– PCMSO, com o objetivo de promoção e 

preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores. Artigos 168 e 169 da Conso-
lidação das Leis Trabalhistas – CLT. 

NR-9 – Programa de Prevenção dos 
Riscos Ambientais (PPRA)

Empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados são obri-
gados a elaborar e implementar o Progra-
ma de Prevenção de Riscos Ambientais 
– PPRA, visando à preservação da saúde 
e da integridade física dos trabalhadores, 

através da antecipação, reconhecimento, 
avaliação e consequente controle da ocor-
rência de riscos ambientais existentes ou 
que venham a existir no ambiente de tra-
balho, tendo em consideração a proteção 
do meio ambiente e dos recursos naturais. 
Artigos 175 a 178 da Consolidação das Leis 
Trabalhistas – CLT. 

SindBeneficente marca presença no Seminário da 
FETHESP sobre Medicina e Segurança do Trabalho

Quem participou do seminário aprendeu técnicas para ser aplicadas nos locais de trabalho

Os funcionários do  
SindBeneficente: Carlos Prior, 
Sandra Rejane Silva Sales, Hugo 
Peixoto Lopes e Antonio Vagner 
Batista Pereira  participaram do 
1º Seminário de Medicina e Se-
gurança do Trabalho promovido 
pela Federação dos Empregados 
em Turismo e Hospitalidade 
(FETHESP). 

O evento aconteceu na Colônia 
de Férias da Federação, na Praia 
Grande, litoral sul de São Paulo, 
nos dias 30 de setembro e 1º de 
outubro. 

O objetivo da FETHESP foi 
o de oferecer a diretores e fun-
cionários de sindicatos filiados 
a oportunidade de aprender téc-
nicas da área de medicina e se-
gurança para ser aplicadas nos 
locais de trabalho. 

Durante o seminário, houve a 
apresentação de vídeos, dinâmi-

ca entre duplas em sala de aula, 
exercícios práticos e até o uso de 
extintores.  

Os temas centrais se concen-
traram nas principais Normas 
Regulamentadoras, como a for-
mação de Cipa, PCMSO, PPRA, 
EPIs (leia mais no quadro desta 
página). 

Para Antonio Vagner, “o se-
minário serviu para enriquecer 
os conhecimentos de todos e, 
com certeza, contribuiu para 
uma mudança de postura dian-
te das situações vivenciadas no 
trabalho”.

“Conseguimos, em dois dias, 
alertar os participantes sobre 
a importância de se evitar aci-
dentes e o aparecimento de 
doenças nos locais de traba-
lho”, declarou Rogério Gomes,  
presidente da FETHESP e do 
SindBeneficente.

PRINCIPAIS NORMAS REGULAMENTADORAS
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SindBeneficente parabeniza Dilma Rousseff pela vitória nas eleições

Eleição presidencial  
brasileira de 2010

(2010/2014)

31 de outubro de 2010 

Segundo Turno

Candidato
Dilma 

Rousseff
José Serra

Partido PT PSDB

Estado de 

Origem

Minas 

Gerais
São Paulo

Companheiro 

de chapa

Michel 

Temer 

(PMDB)

Índio da 

Costa (DEM)

Vencedor em 15 + DF 11

Votos 55.752.529 43.711.388

Porcentagem 56,05 % 43,95 %

A vitória de Dilma Rousseff nas eleições presiden-
ciais deste ano marca o início de um novo tempo. Afi-
nal, pela primeira vez na história do Brasil, uma mu-

lher deverá assumir o cargo de presidente. Isto não é 
pouco, já que no campo da política os homens sempre 
dominaram. 

Com o resultado do segundo turno (veja no quadro 
desta página),  a nova presidente está credenciada a 
governar com respaldo da maioria e continuar os pro-

gramas sociais do governo do atual presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 

A diretoria do SindBeneficente parabeniza Dilma 

Rousseff e estará disposta a colaborar, juntamente 
com os trabalhadores da sua base territorial, para que 
o novo governo que se iniciará em 2011 transforme 

ainda mais a realidade do povo brasileiro, diminuin-
do a desigualdade social, na busca por um país mais 
justo.

GOVERNADOR, SENADORES, DEPUTADOS FEDERAIS E ESTADUAIS ELEITOS NO ESTADO DE SÃO PAULO (2011/2014)

GOVERNADOR
GERALDO ALCKMIN (PSDB) 11.519.314 votos (50,63%)

SENADORES
ALOYSIO NUNES (PSDB)  11.189.168 votos (30,42%)
MARTA SUPLICY (PT) 8.314.027 votos (22,61%)

DEPUTADOS FEDERAIS
TIRIRICA (PR) 1.353.820 votos (6,35%) 
GABRIEL CHALITA (PSB) 560.022 (2,63%) 
BRUNA FURLAN (PSDB) 270.661 (1,27%) 
PAULINHO DA FORÇA (PDT)  267.208 (1,25%) 
JOÃO PAULO CUNHA (PT) 255.497 (1,20%) 
JILMAR TATTO (PT) 250.467 (1,17%) 
RODRIGO GARCIA (DEM) 226.073 (1,06%) 
EMANUEL FERNANDES (PSDB) 218.789 (1,03%) 
ZARATTINI (PT) 216.403 (1,02%) 
LUIZA ERUNDINA (PSB) 214.114 (1,00%) 
OTA (PSB) 213.024 (1,00%) 
MARCO FELICIANO (PSC) 211.855 (0,99%) 
ARLINDO CHINAGLIA (PT) 207.465 (0,97%) 
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB) 192.336 (0,90%) 
IVAN VALENTE (PSOL) 189.014 (0,89%) 
EDSON APARECIDO (PSDB) 184.403 (0,87%) 
VALDEMAR COSTA NETO (PR) 174.826 (0,82%) 
MÁRCIO FRANÇA (PSB) 172.005 (0,81%) 
JOSÉ ANIBAL (PSDB)  170.957 (0,80%) 
VAZ DE LIMA ( PSDB )  170.777 (0,80%) 
JORGE TADEU DEM (PPS)  164.650 (0,77%) 
ANTONIO BULHÕES (PRB)  162.667 (0,76%) 
JONAS DONIZETTE (PSB)  162.144 (0,76%) 
PAULO FREIRE (PR)  161.083 (0,76%) 
MIS. JOSÉ OLIMPIO (PP)  160.813 (0,75%) 
VICENTE CANDIDO (PT)  160.242 (0,75%) 
MARA GABRILLI (PSDB)  160.138 (0,75%) 
FILIPPI (PT)  149.525 (0,70%) 
CARLOS SAMPAIO (PSDB)  145.585 (0,68%) 
JANETE PIETÁ (PT)  144.529 (0,68%) 
VICENTINHO (PT)  141.068 (0,66%) 
ARNALDO JARDIM (PPS)  140.641 (0,66%) 
RICARDO BERZOINI (PT)  140.525 (0,66%) 
THAME (PSDB)  139.727 (0,66%) 
JOSÉ MENTOR (PT)  139.691 (0,66%) 
DIMAS RAMALHO (PPS)  139.636 (0,66%) 
TRIPOLI (PSDB)  134.884 (0,63%) 
PAULO TEIXEIRA (PT)   134.479 (0,63%) 
CARLINHOS ALMEIDA (PT)  134.190 (0,63%) 
ALDO REBELO (PC do B)  132.109 (0,62%) 
VACCAREZZA (PT)  131.685 (0,62%) 
MILTON MONTI (PR)  131.654 (0,62%) 
LUIZ FERNANDO MACHADO (PSDB) 129.620 (0,61%) 
DEVANIR RIBEIRO (PT)  127.952 (0,60%) 
DUARTE NOGUEIRA (PSDB)  124.737 (0,59%) 
ELI CORREA FILHO (DEM)  124.608 (0,58%) 
ROBERTO FREIRE (PPS)  121.471 (0,57%) 
NELSON MARQUEZELLI (PTB)  117.634 (0,55%) 
JEFFERSON CAMPOS (PSB) 116.317 (0,55%) 
DIB PSDB (PPS)  113.823 (0,53%) 

JULIO SEMEGHINI (PSDB)  113.333 (0,53%) 
JUNJI ABE (DEM)  113.156 (0,53%) 
ALEXANDRE LEITE DEM (PPS)  112.950 (0,53%) 
GUILHERME CAMPOS DEM (PPS)  112.852 (0,53%) 
NEWTON LIMA NETO (PT)  110.207 (0,52%) 
EDINHO ARAUJO (PMDB)  100.195 (0,47%) 
MARCELO AGUIAR (PSC)  98.842 (0,46%) 
GUILHERME MUSSI (PV)  98.702 (0,46%) 
OTONIEL LIMA (PRB)  95.971 (0,45%) 
DELEGADO PROTÓGENES (PC do B)  94.906 (0,45%) 
VANDERLEI SIRAQUE (PT)  93.314 (0,44%) 
RICARDO IZAR (PV)  87.347 (0,41%) 
ALINE CORREA (PP)  78.317 (0,37%) 
PENNA (PV)  78.301 (0,37%) 
ABELARDO CAMARINHA (PSB)  71.637 (0,34%) 
ROBERTO DE LUCENA (PV)  70.611 (0,33%) 
JOÃO DADO (PDT)  70.486 (0,33%) 
ROBERTO SANTIAGO (PV)  60.180 (0,28%) 
DR. SINVAL MALHEIROS (PV)  59.209 (0,28%) 
SALVADOR ZIMBALDI (PDT)  42.743 (0,20%) 

DEPUTADOS ESTADUAIS
BRUNO COVAS (PSDB/DEM) 239.150 (1,13%) 
PAULO ALEXANDRE BARBOSA (PSDB/DEM) 215.061 (1,01%) 
FERNANDO CAPEZ (PSDB/DEM)  214.592 (1,01%) 
CAMPOS MACHADO (PTB)  214.519 (1,01%) 
PEDRO TOBIAS (PSDB/DEM)  198.379 (0,93%) 
EDINHO SILVA (PT)  184.397 (0,87%) 
BARROS MUNHOZ (PSDB/DEM)  183.859 (0,87%) 
BALEIA ROSSI (PMDB)  176.787 (0,83%) 
RUI FALCÃO (PT) 174.691 (0,82%) 
ENIO TATTO (PT)  161.170 (0,76%) 
RITA PASSOS (PV)  154.351 (0,73%) 
ALENCAR (PT)  154.272 (0,73%) 
GIL ARANTES (DEM) 145.128 (0,68%) 
ORLANDO MORANDO (PSDB)  138.630 (0,65%) 
FELICIANO (PV)  137.573 (0,65%) 
ANDRE SOARES (PSDB/DEM)  136.919 (0,64%) 
MAJOR OLIMPIO (PDT)  135.409 (0,64%) 
GERALDO CRUZ (PT)  131.206 (0,62%) 
SAMUEL MOREIRA (PSDB/DEM)  130.865 (0,62%) 
CARLOS GRANA (PT)  126.973 (0,60%) 
ANALICE FERNANDES (PSDB/DEM)  125.116 (0,59%) 
RODRIGO MORAES (PSC) 124.278 (0,59%) 
CELINO (PSDB/DEM)  123.667 (0,58%) 
MAURO BRAGATO (PSDB/DEM)  123.283 (0,58%) 
SIMÃO PEDRO (PT)  118.453 (0,56%) 
ANA PERUGINI (PT)  115.342 (0,54%) 
ALEX MANENTE (PPS)  114.714 (0,54%) 
JOÃO PAULO RILLO (PT) 111.822 (0,53%) 
JOÃO ANTONIO (PT)  110.684 (0,52%) 
CARLOS BEZERRA JR. (PSDB/DEM)  107.837 (0,51%) 
ROBERTO MORAIS (PPS)  107.145 (0,50%) 
MILTON LEITE FILHO (PSDB/DEM)  106.538 (0,50%) 
DONISETE BRAGA (PT)  105.436 (0,50%) 
LUIZ MOURA (PT)  104.705 (0,49%) 
GONDIM (PPS)  104.663 (0,49%) 
EDMIR CHEDID (DEM/ PSDB)  104.602 (0,49%) 

ESTEVAM GALVAO (DEM/PSDB)  101.883 (0,48%) 
CARLOS GIANNAZI (PSOL)  100.808 (0,47%) 
ISAC REIS (PT)  100.638 (0,47%) 
RAFAEL SILVA (PDT)  97.183 (0,46%) 
VINICIUS CAMARINHA (PSB)  97.028 (0,46%) 
GILMACI SANTOS (PRB)  96.976 (0,46%) 
LUIZ CLAUDIO MARCOLINO (PT)  96.594 (0,46%) 
ROBERTO ENGLER (PSDB/DEM)  95.279 (0,45%) 
CARUSO (PMDB)  94.894 (0,45%) 
ANTONIO MENTOR (PT)  94.174 (0,44%) 
CÉLIA LEÃO (PSDB/DEM)  93.318 (0,44%) 
GIRIBONI (PV) 93.123 (0,44%) 
CELSO GIGLIO (PSDB/DEM)  91.289 (0,43%) 
PASTOR DILMO DOS SANTOS (PV)  90.909 (0,43%) 
CORONEL EDSON FERRARINI (PTB) 90.466 (0,43%) 
TELMA DE SOUZA (PT)  90.361 (0,43%) 
GERSON BITTENCOURT (PT)  89.920 (0,42%) 
PADRE AFONSO (PV)  87.674 (0,41%) 
ROGERIO NOGUEIRA (PDT)  86.985 (0,41%) 
ALDO DEMARCHI (DEM / PSDB) 86.672 (0,41%) 
ANDRE DO PRADO (PR)  86.346 (0,41%) 
LECI BRANDÃO (PC do B)  86.298 (0,41%) 
MARCOS ZERBINI (PSDB/DEM)  85.678 (0,40%) 
ROQUE BARBIERE - ROQUINHO (PTB) 84.012 (0,40%) 
JOOJI HATO (PMDB) 83.855 (0,40%) 
ROBERTO MASSAFERA (PSDB/ DEM) 81.380 (0,38%) 
HAMILTON PEREIRA (PT) 80.963 (0,38%) 
HEROILMA SOARES TAVARES (PTB) 80.819 (0,38%) 
ANA DO CARMO (PT) 80.452 (0,38%) 
MARCOS MARTINS (PT)  80.131 (0,38%) 
ITAMAR BORGES (PMDB)  79.195 (0,37%) 
REINALDO ALGUZ (PV) 78.964 (0,37%) 
HELIO NISHIMOTO (PSDB/DEM) 78.906 (0,37%) 
ADRIANO DIOGO (PT)  77.924 (0,37%) 
GILSON DE SOUZA (DEM/ PSDB) 77.664 (0,37%) 
ARY FOSSEN PSDB (DEM/PSDB) 76.406 (0,36%) 
SEBASTIÃO SANTOS (PRB) 73.805 (0,35%) 
MILTON VIEIRA (DEM)  71.523 (0,34%) 
ZICO (PT) 71.502 (0,34%) 
CARLÃO PIGNATARI (PSDB/DEM)  70.337 (0,33%) 
MARCO AURÉLIO DE SOUZA (PT)  69.485 (0,33%) 
CHICO SARDELLI (PV) 68.721 (0,32%) 
DAVI ZAIA (PPS) 68.658 (0,32%) 
JOSÉ CANDIDO (PT) 68.202 (0,32%) 
MARIA LÚCIA AMARY (PSDB/ DEM)  67.804 (0,32%) 
PEDRO BIGARDI (PC do B)  67.758 (0,32%) 
PR. CARLOS CEZAR (PSC)  67.189 (0,32%) 
CAUÊ MACRIS (PSDB/DEM)  66.412 (0,31%) 
ADILSON ROSSI (PSC)  64.646 (0,30%) 
WELSON GASPARINI (PSDB/DEM)  62.679 (0,30%) 
GERALDO VINHOLI (PSDB/DEM)  62.580 (0,29%) 
JOSE BITTENCOURT (PDT)  58.954 (0,28%) 
ED THOMAS (PSB)  57.853 (0,27%) 
CURIATI (PP) 57.727 (0,27%) 
MARCOS NEVES (PSC)  54.759 (0,26%) 
DR. ULYSSES (PV) 41.623 (0,20%) 
REGINA GONÇALVES (PV) 37.618 (0,18%) 
BOLÇONE (PSB) 31.274 (0,15%)
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Fique sócio do SindBeneficente: você e sua família 
poderão se divertir em passeios e viagens

São poucas as entidades sindicais brasileiras que possuem um conjunto de benefícios e de serviços como os do SindBeneficente. Na área de lazer e nos pacotes de viagem, há opções 
baratas, que não pesam no bolso, em convênios firmados com o Sindicato. Então, programe com antecedência seu passeio ou a sua viagem. Confira algumas opções nesta página.

COLÔNIA DE FÉRIAS 
Localizada no município de Praia Grande, litoral sul de São 
Paulo, a Colônia de Férias da FETHESP possui 24 apar-
tamentos, piscina para adultos e crianças, videoke, sala 
de jogos, sala de TV, amplo refeitório e bar. Avenida dos 
Sindicatos, 625 – Vila Mirim. 
Reservas Tel. 11-4427.5164 ou e-mail:  claudynne@
sindbeneficente.org.br

SÍTIO PARAÍSO
Na cidade de Pedro de Toledo, a 147 km de São Paulo, o Sítio 
Paraíso dispõe de apartamentos e chalés com cozinha interna 
ou coletiva, lago para pesca esportiva, academia de ginástica, 
piscina, sauna, playground, campo de futebol, quadra de vôlei, 
sala de jogos e quiosques. Estrada Rio do Peixe, 800. 
Reservas Tel. 11-4427.5164 ou e-mail:  claudynne@sindbenefi-
cente.org.br 

CLUB DE FÉRIAS
O mais novo convênio do SindBeneficente, o Club de Férias 
possui uma rede de hotéis, colônias de férias e pousadas 
credenciadas por todo o país. No litoral sul de São Paulo, 
em Mongaguá, os sócios podem se hospedar no bairro de 
Agenor de Campos, Avenida Tiradentes, 10497.  
Reservas Tel. 11-4427.5164 ou e-mail:  claudynne@
sindbeneficente.org.br 

Sócios ganham Passaporte da Alegria do Playcenter
Eles sabem da importância de ser sócio do Sindicato e por isso conscientizaram outros colegas a fazer o mesmo. Para cada cinco novos sócios que eles apresentaram, ganharam um passaporte da alegria do Playcenter. Veja o 

nome dos sócios ganhadores: Cristiane Gonçalves dos Santos - Francisco Galdino da Silva - Nadja Melo Silva de Oliveira - Ingrid Gonçalves Nunes - Marcela da Silva Sanches.
“Essa é a forma como agradecemos aos companheiros e às companheiras que nos ajudam a conscientizar os demais integrantes da categoria. A vocês, o nosso muito obrigado!” Rogério Gomes, presidente do SindBeneficente

PLAYCENTER
O Playcenter é muito mais que um simples parque de diversões, 
é um local destinado ao completo lazer da família, reunindo mais 
de 30 atrações como Montanha Russa, Looping Star, Splash, 
Space Loop, Autopista, Roda Panorâmica, Ciclone, Space Loop, 
Mixer,Kamikaze, Carrossel, além de galeria de jogos e uma Praça 
de Alimentação, em meio a muito verde.
Ingressos Tel. 11-4427.5164 ou e-mail:  claudynne@sindbene-
ficente.org.br

HOPI HARI
O Hopi Hari é considerado o maior parque de diversões da Amé-
rica Latina e é uma montagem fictícia de uma cidade fantástica.
Dentre seus brinquedos mais atraentes existem a torre “La 
Eiffel” (elevador em queda livre de 23 metros) e o Giramundi 
(uma das maiores rodas gigantes do mundo). Há ainda área de 
jogos eletrônicos e cinema que exibe imagens em 3D.
Ingressos Tel. 11-4427.5164 ou e-mail:  claudynne@sindbene-
ficente.org.br 

WET´N WILD
O parque aquático Wet´n Wild possui desde piscinas rasas para 
crianças até a Wave Lagoon, uma enorme piscina que produz 
ondas parecidas com as do mar. Há também salva-vidas que 
garantem a segurança dos visitantes e piscinas aquecidas a 25o 
C no inverno. O parque tem infraestrutura com estacionamento, 
lanchonetes, lojinha, aluguel de bóias, vestiário e guarda-volumes. 
Ingressos Tel. 11-4427.5164 ou e-mail:  claudynne@sindbene-
ficente.org.br 
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Em seis meses, nossos homologadores recuperaram 
mais de 64 mil reais para trabalhadores da categoria

Sempre atento às reclamações trabalhistas da base sindical, o SindBeneficente recuperou para os trabalhadores, nos últimos seis meses (maio a outubro de 2010),  
R$ 64.321,88, através da Conciliação de Homologações na Sede Santo André e nas Sub-Sedes de Santos e Bragança Paulista. 

Acompanhe nos quadros desta página.

SUB-SEDE SANTOS
CONCILIAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES  SOLUCIONADAS 

NOME DO FUNCIONÁRIO RESSALVA VALOR PAGO
SELMA MARIA DA SILVA AVISO PRÉVIO E BIÊNIO      310,05

FLÁVIA ARAUJO CAVALCANTE CESTA BÁSICA   2.176,00

FABIANA TEOBALDO DA SILVA DIFERENÇA SALARIAL 10.390,00

MARISTELA APARECIDA CARVALHO DOS 
SANTOS DUPLICIDADE DE COBRANÇA      144,17

JULIA MARIA DA CRUZ AVISO PRÉVIO      324,45

CINEIDE LAUREANO BARBOSA AVISO PRÉVIO      321,00

ERICA MENDES DA SILVA ESTABILIDADE      873,12

EDNA DA SILVA BIÊNIO        43,45

 TOTAL  14.582,24

SEDE SANTO ANDRÉ
CONCILIAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES  SOLUCIONADAS 

NOME DO FUNCIONÁRIO RESSALVA VALOR 
PAGO

FLORIZETE ALVES DA SILVA BIÊNIO 35,39 

JAIR DE SOUZA BIÊNIO 15,93 

JAIR DE SOUZA 13º SALÁRIO 49,92 

MARCO AURELIO DA SILVA ALMEIDA 13º SALÁRIO 49,65 

MARVIAEL VIANA DA COSTA BIÊNIO 8,02 

SILVANA SILVA SANTOS AVISO PRÉVIO 15 DIAS 524,75 

ROSANGELA BETTI BERNARDO AVISO PRÉVIO 15 DIAS 550,06 

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA AVISO PREVIO 15 DIAS 357,00 

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA 13º SALÁRIO 13,02 

CARLOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA CESTA BÁSICA 1.869,50 

ALE SANDRO DIAS COELHO CESTA BÁSICA 1.344,00 

VALERIA DE SOUZA MULTA DA DATA BASE 674,75 

JACIARA LIMA DOS SANTOS MULTA DA DATA BASE 705,62 

DALVA DA SILVA INES DOS STOS HORAS EXTRAS/ADIC NOTUR 531,65 

RENATA RODRIGUES CORREIA MATOS BIÊNIO 29,49 

ROSANGELA PEREIRA DA SILVA AVISO PRÉVIO 15 DIAS 358,03 

SUELI MARQUES GOMES BIÊNIO 27,41 

MARINALVA BARBOSA SILVA ARTIGO 477 CLT 708,90 

IVETE JOSÉ DA SILVA AUXÍLIO CRECHE 1.601,60 

RENILDA DE JESUS CHAVES AUXÍLIO CRECHE 3.003,30 

ANDREA MARCOS MULTA DA DATA BASE 775,12 

VIVIANE GASPAR DE SOUZA BIÊNIO 5,71 

GINA FRANCO BIÊNIO 5,71 

JOSIVALDO DOMINGOS DA SILVA BIÊNIO 93,72 

CLAUDIO ROBERTO AMORIM CESTA BÁSICA H.EXTRAS 3.452,00 

REGIANE SILVA DE OLIVEIRA BIÊNIO 72,95 

MARIA DO CARMO FIDELIS ESTABILIDADE DE FÉRIAS 316,04 

DALVA DA SILVA INES DOS STOS ESTABILIDADE DE FÉRIAS 392,94 

ERIKA DANIZE FERREIRA ROBERTO AUXÍLIO CRECHE 2.429,99 

ALDECI FERREIRA DE AZEVEDO BIÊNIO 10,44 

CIBELE CAETANO SOUZA BIÊNIO 15,98 

TEYLOR MARIANO DOS SANTOS CESTA BÁSICA 1.344,00 

GENI DE GARBE MULTA DA DATA BASE 695,52 

MARISA FERREIRA SANTOS ARTOLI MULTA DA DATA BASE 919,10 

ELIANE VIANA DE SOUZA MULTA DA DATA BASE 579,21 

LENIRA DA CRUZ MULTA DA DATA BASE 789,03 

ALINE GARCIA MULTA DA DATA BASE 705,62 

THATIANA PAULA CAMPOS SILVA MULTA DA DATA BASE 803,97 

NEIDE VECHEZ DE SOUZA LIMA HORA EXTRA 100,57 

JACINTA DAVID VALE REFEIÇÃO 3.014,91 

TATIANE DE SOUZA LIMA AUXÍLIO CRECHE 3.861,62 

  TOTAL 32.842,14 

SUB-SEDE BRAGANÇA PAULISTA
CONCILIAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES  SOLUCIONADAS 

NOME DO FUNCIONÁRIO RESSALVA VALOR PAGO

JUSSARA GONÇALVES AVISO PRÉVIO      300,00

ELIENE QUEIROZ DOS SANTOS REAJUSTE DE SALÁRIO        86,00

REGIANE FERNANDA N. NASCIMENTO DIFERENÇA PISO SALARIAL      509,95

REGIANE FERNANDA N. NASCIMENTO ADIC POR TEMPO SERVIÇO      264,90

LEANDRO JOSÉ DE LIMA ADIC POR TEMPO SERVIÇO        70,80

JESSE TOLEDO PIZA DIFERENÇA PISO SALARIAL      158,99

REGINA ESTER GOMES DE OLIVEIRA DIFERENÇA PISO SALARIAL      478,05

CARMEM T. ARRIAGADA NORAMBUENA AVISO PRÉVIO      295,00

CARMEM T. ARRIAGADA NORAMBUENA ADIC POR TEMPO SERVIÇO        29,50

MARIANA APARECIDA PEREIRA DIFERENÇA PISO SALARIAL      179,86

JEOVANICE DE SENA SANTOS ADIC POR TEMPO SERVIÇO      135,70

ROBSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA ADIC POR TEMPO SERVIÇO   9.662,04

JEFFERSON BIAMINO ADIC POR TEMPO SERVIÇO   1.296,42

ANA MARIA DE FÁTIMA BUENO OLY DIFERENÇA PISO SALARIAL      532,42

ALZIRA BUENO DE SOUZA ADIC POR TEMPO SERVIÇO      584,10

NORMA SUELI ROMANELO PEDROSO ADIC POR TEMPO SERVIÇO       12,98

ANTÔNIA ROSELI RAMALHO LIRA ADIC POR TEMPO SERVIÇO       80,40

ANTÔNIA ROSELI RAMALHO LIRA DIFERENÇA PISO SALARIAL   1.022,91

MARIANA APARECIDA PEREIRA DIF.PISO SALARIAL-RETROATIVO   1.091,74

JOELMA APARECIDA DE GODOI ADIC POR TEMPO SERVIÇO      105,74

 TOTAL 16,897,50

TOTAL (SANTO ANDRÉ + SANTOS + BRAGANÇA PAULISTA) R$ 64.321,88

POR DENTRO DO SINDICATO
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O SINDBENEFICENTE sempre representou os 
empregados das creches conveniadas de São Vicente, 
contudo, a insistência das creches nos levou a ajuizar 
várias ações para que fossem cumpridas as cláusulas 
das convenções coletivas de trabalho. Três delas já 
transitaram em julgado, ou seja, ficou determinado de 
vez que quem representa os trabalhadores das creches 
é o SINDBENEFICENTE. 

Assim, os trabalhadores da ASSOCIAÇÃO DOS 
BAIRROS JARDIM RIO BRANCO, RIO NE-
GRO, QUARENTÁRIO E VILA PONTE NOVA 
“CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA”, da “CRE-
CHE MARIA EUNICE DOS SANTOS” e da “CRE-
CHE LAR CINDERELA”, todas localizadas em 
São Vicente – São Paulo, são representados pelo  
SINDBENEFICENTE e não pelo SENALBA ou SINDI-
CATO DOS AUXILIARES DE ESCOLA – SAAES. 

Veja aqui algumas vantagens garantidas na Con-
venção Coletiva de Trabalho:

Cesta Básica: R$ 67,50 – mensal.
Vale Refeição: R$ 11,00 – por dia. 

Horas Extras: 100%.

NÃO SE DEIXE ENGANAR, O SINDBENEFICENTE 
É O ÚNICO SINDICATO QUE REPRESENTA AS CRE-
CHES DE SÃO VICENTE. 

O TST (Tribu-
nal Superior do 
Trabalho) proi-

biu a instalação 
de câmeras de vi-

gilância por empre-
sas que queiram mo-
nitorar os vestiários 

de seus empregados. 
A decisão atendeu a um 

recurso do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indús-
trias Metalúrgicas, Mecâni-
cas e de Material Elétrico de 

Caxias do Sul. 
O Sindicato também pre-

tendia impedir o monito-
ramento dos trabalhadores 
em refeitórios, locais de tra-
balho e de descanso, a fim 
de evitar “constrangimento, 
intimidação, humilhação e 
discriminação dos trabalha-
dores”. O pedido foi nega-
do inicialmente pelo TRT-4 
(Tribunal Regional do Tra-
balho da 4ª Região), que 
manteve o monitoramento 

em todos esses locais. O sin-
dicato apelou então ao TST. 

No julgamento do recurso, 
o ministro Walmir Oliveira 
da Costa considerou que o 
uso de câmeras nos vestiá-
rios é abusivo. O ministro 
destacou que a Constituição 
assegura o direito à intimi-
dade, à vida privada, à hon-
ra e à imagem. Assim, “a 
instalação desses aparatos 
em vestiários (e banheiros) 
certamente exporá a intimi-

dade do empregado, deven-
do ser coibida”. 

Para ele “é legítimo o 
empregador utilizar-se de 
câmeras e outros meios de 
vigilância, não só para a 
proteção do patrimônio, 
mas, de forma auxiliar, vi-
sando à segurança dos em-
pregados”, isso desde que 
não cause constrangimento 
ou intimidação dos funcio-
nários. 

Fonte: Folha online

Notícias do Departamento Jurídico
AVISO IMPORTANTE

Reggiane Gomes del Pozo - Advogada – SindBeneficente

Para tanto, o Departamento Jurídico do  
SINDBENEFICENTE coloca-se à inteira disposição 
dos trabalhadores destas instituições para maiores es-

clarecimentos sobre seus direitos garantidos nas Con-
venções Coletivas de Trabalho e outros que se fizerem 
necessários. 

INFORMATIVO JURÍDICO

Tribunal Superior do Trabalho proíbe empresas de 
usar câmeras para vigiar vestiários dos empregados

Foto: Divulgação
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Impedir a invasão de base sindical 
de suas entidades. Este é o objetivo 
da FETHESP (Federação dos Em-
pregados em Turismo e Hospitali-
dade do Estado de São Paulo), que 
lançou a Campanha pela Valoriza-
ção e Fortalecimento dos Sindicatos 
Filiados no último mês de outubro, 
em Campinas, durante reunião de 
sua diretoria.  

“Estamos atentos e vamos agir 
na Justiça contra entidades sindi-
cais que tentam confundir os pa-
trões e trabalhadores do grupo do 
turismo e hospitalidade no Estado 
de São Paulo. Esses sindicatos 
costumam invadir nossa base em 
busca de algum proveito financeiro 
ou político, porém, nosso Depar-
tamento Jurídico tem atuado com 
firmeza para impedir tais práticas 
antissindicais”, disse Rogério Go-
mes, presidente da FETHESP e do 
SindBeneficente.  

Cartazes
Para ampliar a divulgação de seu 

trabalho em defesa dos sindicatos 
e dos direitos dos empregados que 
compõem o grupo da FETHESP, a 

entidade lançou 27 tipos de cartazes, 
que correspondem a 27 sindicatos 
diferentes (confira a lista no quadro 
desta página).  

Os cartazes contêm uma ilustra-
ção com o conjunto de 10 profissões  
que formam as categorias do grupo 
FETHESP: corretor de imóveis; lus-
trador de calçados; empregado em 
instituições beneficentes, religiosas 
e filantrópicas; agente de viagem; 
empregado em lavanderia; cabelei-
reira; barbeiro; empregado em casas 
de diversão;  empregado nas empre-
sas de conservação, manutenção e 
assistência técnica de elevadores; e 
esteticista.  

A arte dos cartazes contém a se-
guinte mensagem: Amigo Traba-
lhador – Não se deixe enganar – O 
Sindicato é seu legítimo represen-
tante (com o logo do sindicato local, 
endereço, e-mail, site para contato) 
– Campanha FETHESP pela Va-
lorização e Fortalecimento do Seu 
Sindicato.

Os cartazes devem estar afixados 
no quadro de avisos de empresas e 
instituições das bases territoriais da 
FETHESP. 

SindBeneficente em campanha contra a invasão de base

Reprodução de Cartaz do SindBeneficente 

SEECETHAR
SIETHAR
SETHBR
SINDEBELEZA
SETHCPS
SINDBENEFICENTE  
COTIA
SINDFRANCA
SEECLAG
SETEECASJUR
SEECTTHJR
SINDIMAR
SEACOTURH
SIETHOSP
SINDETURH
SEMPRETURH

SINTURDI
SINDEDIF
SEECMATESP
SETETUR
SINDBENEFICENTE
SINDIVERSÕES
SITRAEMFA
SINDETURH SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS
SETH SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO E REGIÃO
SINETUR
SIEMACO SUZANO E RE-
GIÃO MOGIANA
SETH VOTUPORANGA E 
REGIÃO

OS SINDICATOS QUE ESTÃO NA 
CAMPANHA DA FETHESP
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EQUIPE DE  
BASE EM AÇÃO 

Mesas Redondas 
34

Cidades visitadas 
133

Entidades visitadas 
88

Totais de julho a outubro 
de 2010

Qual é o significado do Na-
tal? Muitos podem pensar so-
mente em Papai Noel, troca de 
presentes, casa cheia, e uma 
mesa repleta de comes e bebes. 

Na verdade, o significado 
do dia de Natal, em 25 de de-
zembro, está relacionado com 
a celebração do nascimento de 
Jesus Cristo. 

A data de comemoração do 
Natal não é conhecida como o 
aniversário real de Jesus e pode 
ter sido inicialmente escolhida 
para corresponder com qual-
quer festival histórico romano 
ou com o solstício de inverno. 
O Natal é o centro dos feriados 
de fim de ano e da temporada 
de férias, sendo, no Cristianis-

mo, o marco inicial do Ciclo do 
Natal que dura doze dias. 

Embora tradicionalmente 
seja um feriado cristão, o Na-
tal é amplamente comemora-
do por muitos não-cristãos, 
sendo que alguns de seus 
costumes populares e temas 
comemorativos têm origens 
pré-cristãs ou seculares. Cos-
tumes populares modernos 
típicos do feriado incluem a 
troca de presentes e cartões, 
a Ceia de Natal, músicas na-
talinas, festas de igreja, uma 
refeição especial e a exibição 
de decorações diferentes; in-
cluindo as árvores de Natal, 
pisca-piscas e guirlandas, vis-
co, presépios e ilex. Além dis-

so, o Papai Noel é uma figura 
mitológica popular em muitos 
países, associada com os pre-
sentes para crianças. 

Como a troca de presentes e 
muitos outros aspectos da festa 
de Natal envolvem um aumen-
to da atividade econômica entre 
cristãos e não cristãos, a festa 
tornou-se um acontecimento 
significativo e um período cha-
ve de vendas para os varejistas 
e para as empresas. O impacto 
econômico do Natal é um fa-
tor que tem crescido de forma 
constante ao longo dos últimos 
séculos em muitas regiões do 
mundo.

Fonte: Redação com Wikipé-
dia

Natal: tempo de reunir pessoas e 
celebrar o nascimento de Cristo

www.iMoTion.CoM.bR

SINDICATO EM AÇÃO

O trabalho não para e eles 
podem ser vistos nas cidades 
de Bragança Paulista, Santos, 
nos municípios do ABC, na 
Grande São Paulo, e em breve 
na região da nova Sub-Sede 
Barretos.  São os funcioná-
rios do SindBeneficente que 
integram a Equipe de Base do 
Sindicato: Antonio Vagner, 
Carlos Prior, Hugo Lopes e 
Renivaldo Rodrigues.

“Os meninos atuam com 
firmeza, visitam as entida-
des da nossa base territorial, 
levam informações aos tra-
balhadores, ouvem críticas, 
sugestões, e estão sempre 
dispostos a ajudar na solu-
ção de conflitos”, avaliou 
Rogério Gomes, presidente 

do SindBeneficente. 
“Muitos associados tomam 

conhecimento dos serviços 
disponíveis do nosso Sindica-
to com a Equipe de Base. Já 
houve incluse várias pessoas 
que ficaram sócias ao desco-
brir o tamanho dos benefícios 
que propiciamos à categoria”, 
concluiu Rogério. 

A Equipe de Base acaba 
também ajudando no desem-
penho do Departamento Jurí-
dico do Sindicato, em nego-
ciações de mesas redondas, 
acordos, audiências, proces-
sos e atendimentos jurídicos. 

Veja no quadro abaixo um 
resumo do trabalho da Equi-
pe nos últimos quatro meses 
(julho a outubro).  

Eles estão por todos 
os lados e integram  
a equipe de Base do 
SindBeneficente

FELIZ NATAL e BOM ANO NOVO
O SindBeneficente deseja a todos os seus associados, familiares, funcionários, colaboradores e amigos, Feliz Natal e Bom Ano Novo. A diretoria do Sindi-

cato informa que as atividades na sede e nas sub-sedes ficarão paralisadas, devido ao recesso de final de ano, do dia 20/12/2010 a 03/01/2011.
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