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SindBeneficente conquista 
reajuste de 6% para a categoria

Nova Convenção Coletiva 
de Trabalho a partir de julho

Neste ano, o SindBeneficente conquistou o reajuste de 6% 
para os trabalhadores da categoria. As negociações coletivas 

de trabalho aconteceram entre o SindBeneficente, o sindicato pa-
tronal (Sinbfir/SP) e a FETHESP, da qual somos filiados.

Para a função de menor aprendiz, o índice de reajuste foi de 
9% em relação ao piso anterior; para as funções de recepcionista, 
mensageiro, copeiro, servente e serviços gerais, o aumento foi de 
16,55%; e para aux. de desenvolvimento infantil (ADI’s), monito-
ras e demais empregados, o aumento foi de 12,04%. 

Os valores da cesta básica/vale alimentação, do vale refeição e 
do seguro de vida em grupo/auxílio funeral também foram reajustados 
conforme tabela abaixo. 

O documento com todas as cláusulas está disponível na pági-
na do sindicato na Internet (www.sindbeneficente.org.br), na aba 
de Convenções. Confira seus direitos! q

Função Piso (R$)

 
 Menor Aprendiz R$ 678,00

 Recepcionista, Mensageiro, 
Copeiro,Servente e Serviços Gerais R$ 775,00

 Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI), 
Monitoras e demais empregados R$ 800,00

Benefício Valor (R$)

  Cesta Básica / Vale-Alimentação (mensal) R$ 85,00

 Vale-Refeição (por dia) R$ 14,00

Seguro de vida em Grupo / 
Auxílio Funeral

Reajuste de 6% (seis por cento).

Confira os pisos salariais e valores dos benefícios atuais

As próximas negociações coletivas entre o SindBeneficente, 
o sindicato patronal e a FETHESP para a definição do novo 

reajuste para a categoria começaram neste mês. 
A nossa proposta é a de conseguirmos mais um reajuste de 

6% sobre os salários da categoria.
Depois de negociada, a nova Convenção será encaminhada 

para registro no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Para 
acompanhar o registro, basta você acessar o endereço www3.
mte.gov.br/sistemas/mediador no navegador do Internet Explo-
rer e clicar em “Acompanhar Solicitação” (à esquerda da tela do 
seu computador). Depois, na próxima página que aparecer, digite 
o nº de solicitação da Convenção (MR ******) e o CNPJ do seu 
sindicato (05.646.867/0001-32). Clique em pesquisar e pronto! 
Você poderá visualizar o andamento e as cláusulas da nova Con-
venção Coletiva de Trabalho de 2013. q
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Editorial

Foi-se o tempo em que o Terceiro Setor 
era associado unicamente ao trabalho 

voluntário. Sem perder o caráter humanitário 
e filantrópico, o setor também se tornou um 
campo de trabalho no Brasil, gerador de em-
prego e renda capaz, portanto, de mover a 
economia nacional.

É fato que as atuais transformações so-
ciais, a rotina dos cidadãos (cada vez mais 
dinâmica), a nossa cultura, a desigualdade, a 
violência e a insegurança da sociedade são 
alguns dos fatores que tornam cada vez mais 
necessária a existência dos profissionais do 
Terceiro Setor. 

Vou tomar como exemplo um caso a-
tual: a participação cada vez maior da mulher 
no mercado de trabalho. Embora seja uma 
grande conquista, a inserção de muitas mães 
em uma carreira profissional gera o seguinte 
impasse: como cuidar dos filhos pequenos 
quando ambos, pai e mãe, estão trabalhando?

 A solução muitas vezes é resolvida 
pela busca de entidades ou contratação de 
trabalhadores que tenham o perfil ao mesmo 
tempo humanitário e profissional para cuidar 

É preciso inserir na pauta política as 
campanhas de valorização ao trabalhador 
por parte da sociedade civil. Simultanea-
mente, governo e entidades precisam dis-
cutir o investimento em programas de 
qualificação para a categoria, o que inclui 
cursos de prevenção aos acidentes, as-
sistencialismo e tratamento específico ao 
público, legislação brasileira, controle de 
medicamentos, noções básicas sobre pato-
logias, psicologia e primeiros socorros, en-
tre outros. Só assim será possível separar  
o joio do trigo, os oportunistas dos traba-
lhadores decentes e capacitados.

Além disso, é dever do Estado e das 
entidades oferecerem aos trabalhadores to-
dos os recursos e ferramentas necessários 
para que os profissionais possam realizar  
um bom trabalho junto ao seu público.

A regulamentação das profissões rela-
cionadas ao Terceiro Setor são essenciais 
para que possamos construir uma civili-
zação segura, preparada e confiante para o 
combate à desigualdade social e à violência.  
Com profissionais valorizados, consegui-
mos criar uma perspectiva de futuro me-
lhor tanto para nós quanto para os nossos 
entes queridos. q

Um grande abraço,
Rogério José Gomes Cardoso
Presidente do SindBeneficente.

dos filhos dessas outras famílias. 
O mesmo estudo pode ser feito 

quando os públicos se invertem, ou seja, 
quando os filhos têm que sair para tra-
balhar e os pais e avós, já em uma idade 
avançada, necessitam de cuidadores que 
zelem pelas suas saúdes e atividades 
diárias.

Por conta do egoísmo, da desigual-
dade e da violência, a sociedade se tor-
nou mais preocupada e exigente com a 
proteção de seus entes (filhos, idosos e 
pessoas portadoras de deficiência). 

Acompanhamos, com certa 
frequência, relatos no noticiário sobre 
casos infelizes de maus-tratos vindos 
de pessoas que se intitulam cuidadoras, 
mas que na verdade são antiprofissionais, 
desumanas e oportunistas.

Essa triste realidade com certeza 
gera insegurança na sociedade, mas, por 
outro lado, reforça a importância dos cui-
dadores profissionais para a sociedade 
civil e para os nossos  governantes, fa-
zendo-os refletir a cerca da valorização 
das profissões no 3º setor. 

Aos poucos, o nosso governo caminha 
rumo à valorização satisfatória dos traba-
lhadores, mas ainda é preciso fazer mais 
para que os profissionais sejam bem  reco-
nhecidos como tais. 

Pela segurança das nossas crianças 
e dos nossos idosos
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SindBeneficente entrega Projeto de Lei para Prefeitura
As parcerias entre as Prefeituras e as entidades são essenciais 

para o bom funcionamento do 3º setor. Controvérsias, dis-
cordâncias e desentendimentos entre elas, no entanto, acontecem 
e devem ser solucionadas com maturidade e competência.

Quando não há diálogo e, portanto, ambas as partes não con-
seguem encontram uma solução para os seus atritos, quem sofre as 
consequências, muitas vezes, são os trabalhadores que não tiveram  
nenhum envolvimento nos possíveis erros ou omissões, seja da Pre-
feitura ou da entidade onde eles trabalham.

Casos de discordâncias entre a Prefeitura e as entidades po-
dem levar ao não repasse dos salários e benefícios aos funcionários 
(previstos nas Convenções Coletivas de Trabalho, Dissídios Cole-
tivos ou Acordos vigentes), assim como à diminuição ou perda de 
investimentos em recursos e ferramentas necessárias para que eles 
possam desenvolver suas atividades adequadamente.

Por conta desse tipo de entrave que afeta os trabalhadores, e 
que envolve o desrespeito aos direitos conquistados pela categoria, 
o SindBeneficente encaminhou uma proposta de Projeto de Lei 
para o Secretário do Gabinete da Prefeitura Municipal de Santo 
André, Tiago Nogueira. 

No final do ano passado, trabalhadores de creches em São Vicente, no litoral paulista, 
fizeram protestos e greves por causa do não pagamento de seus dois últimos salários.
A Prefeitura alegou que não havia feito o repasse para as entidades porque elas  não 

haviam prestado contas dos meses em questão. As entidades, por sua vez, discordaram 
da Prefeitura, certificando que estavam com a prestação de contas em dia.

Enquanto as discussões rolavam, mais de 200 trabalhadores - além de pais, mães 

A proposta pretende reforçar os direitos dos trabalhadores nas 
parcerias entre a Prefeitura e as entidades para que eles sejam re-
speitados independentemente de qualquer desentendimento entre 
ambas as partes.

“Não podemos deixar de alimentar as famílias dos traba-
lhadores por erros ou omissões das entidades nos casos que hou-
ver, visto não são de responsabilidade dos trabalhadores”, declarou 
Rogério Gomes na entrega da proposta ao secretário do gabinete.

Outro ideal do Projeto de Lei é que o sindicato possa discutir 
e estudar com o Poder Executivo a criação de um mecanismo legal 
(lei) que garanta aos trabalhadores representados o cumprimento das 
Convenções, Dissídios Coletivos e Acordos para a categoria. “Nossa 
solicitação, neste caso, é que seja criada uma legislação que permita 
ao Poder Público enviar os recursos para pagamentos exclusivos de 
salários, encargos e benefícios, mesmo que existindo alguma pendên-
cia entre as entidades e a Prefeitura. Esperamos conseguir encami-
nhar a proposta para a Câmara Municipal de Santo André”. 

Em Araçatuba, o mesmo Projeto de Lei para a categoria 
também foi encaminhado para a Prefeitura e estamos aguardando 
a resposta para torná-lo uma realidade para os trabalhadores. q

e outros parentes que deixavam as crianças nas creches - foram prejudicados.
Sem saída por meio do diálogo, o SindBeneficente entrou com uma ação no 

Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região de São Vicente, onde o caso foi julgado 
em favor dos trabalhadores da categoria.

O Tribunal julgou a greve encabeçada pelo SindBeneficente como um ato legal e 
não abusivo, determinando o imediato pagamento dos salários atrasados pela Prefeitura 
e pelas entidades, assim como os valores de cesta básica, dias parados pela greve e vale-
transporte. Também lhes foi concedido estabilidade de 90 dias no emprego. q

Protesto e greve em São Vicente
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Formação do Conselho Sindical de Segurança e 
Medicina no Trabalho da FETHESP

No ano passado, a FETHESP (Federação 
dos Empregados em Turismo e Hospita-

lidade do Estado de São Paulo), da qual somos 
filiados, promoveu o 3º módulo do Seminário 
sobre Medicina e Segurança no Trabalho. 

O seminário teve a missão de capacitar 
diretores da Federação e funcionários de to-
dos os sindicatos filiados na área de Medicina 
e Segurança no Trabalho.

Além disso, outro grande resultado do 
evento foi a proposta de criação do CON-
SISMT (Conselho Sindical de Segurança e 
Medicina no Trabalho), que já foi aprovada 
pelos diretores da FETHESP.

O intuito do Conselho será formar um 
grupo de estudos, análises e orientações aos 
trabalhadores das nove categorias represen-
tadas pela Federação, que inclui também os 
trabalhadores em entidades do 3º setor.

Cada sindicato filiado elegeu um repre-
sentante para fazer parte do conselho consul-
tivo e operativo. Os nomes já foram encami-
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O SindBeneficente oferece aos trabalhadores atendi-
mento de base, atendimento jurídico, serviço  

odontológico, Homologações, Fiscalização, Medicina 
e Segurança no Trabalho, Depart. de Formação, Cum-
primento da Convenção Coletiva de Trabalho, Acordos 
Coletivos, Consultas e Orientações Trabalhistas, den-
tistas, massagistas, Lan House, além de muitos outros 
benefícios que você encontra no livro de convênios dis-
ponível em nosso portal (www.sindbeneficente.org.br). 

Fique por dentro do seu sindicato: a sede do 
SindBeneficente fica em Santo André, na Rua Henrique 
Porchat, nº 44 - Vila Bastos, CEP: 09041-170. Entre 
em contato conosco pelo e-mail: sindbeneficente@
sindbeneficente.org.br ou pelo fone (11) 4427-5164. 
Você também pode visitar o nosso site: www.sindbe-
neficente.org.br. q

Projeto de regulamentação para cuidadores de 
pessoas idosas passa pelo Senado

Em outubro de 2012, o Projeto de Lei 284/2011 que tra-
ta da regulamentação da profissão de cuidador de pes-

soa idosa foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) do Senado.

De autoria do senador Waldemir Moka (PMDB-MS), 
a proposta foi aprovada na forma de substitutivo apresen-
tado pela relatora, a então senadora Marta Suplicy (PT-
SP). O projeto segue para a Câmara dos Deputados.

Segundo a proposta, o cuidador de pessoa idosa é clas-

FIQUE ATENTO! Se você não está recebendo os seus benefícios e reajustes salariais conforme as 
Convenções Coletivas, Dissídios ou Acordos da categoria, entre em contato com o SindBeneficente e 

denuncie a situação para que possamos tomar as devidas providências. Os trabalhadores também podem 
esclarecer dúvidas, fazer reclamações e obter outras informações no nosso sindicato.

nhados para a Federação. 
O nosso sindicato indicou o se-

nhor Hugo Peixoto Lopes para compor 
o Conselho.                                                              

As diretrizes do CONSISMT/

FETHESP assim como a relação de to-
dos os membros indicados pelos sindica-
tos filiados à Federação serão divulgados 
em breve. Após isso, o conselho entrará 
em atividade.  q

sificado como o profissional cujas funções incluem o acom-
panhamento e assistência exclusivamente da pessoa idosa. 
Os trabalhadores da área devem ser maiores de 18 anos, 
ter ensino fundamental completo e curso de qualificação 
em instituição de ensino reconhecida.

Para estarem de acordo com a proposta, os traba-
lhadores que não têm a qualificação exigida e atuam 
como cuidador há pelo menos dois anos, terão cinco 
anos para se adequarem ao Projeto de Lei. q

Seu sindicato sempre próximo de você!!!

Incêndio na boate Kiss deve reforçar atenção 
de sindicatos e trabalhadores

O acidente ocorrido no início 
deste ano na boate Kiss, no 

Rio Grande do Sul, que matou 242 
pessoas (a maioria jovens) reforça a 
necessidade de empregadores, fun-
cionários e sindicatos para a questão 
da prevenção de acidentes no ambi-
ente de trabalho. 

“Não podemos deixar passar 
despercebido os pontos de risco no 

Hugo Peixoto Lopes representará o SindBeneficente 
no CONSISMT/FETHESP.

Para o trabalhador associado: Colônia de 
Férias, dentista, Lan House e muito mais. 
Acima, a sede do sindicato em Santo André.

Funcionários e diretores do SindBeneficente participaram do 3º Seminário sobre Medicina e Segurança 
no Trabalho, ocorrido em setembro do ano passado, na Colônia de Férias da FETHESP. 

local onde trabalhamos”, afirma o 
presidente Rogério Gomes. 

Se você, trabalhador/a identifi-
car um possível risco de acidente no 
local onde trabalha ou se estiver pra-
ticando atividades que possam causar 
prejuízos à sua saúde, converse com 
seus superiores. Se nenhuma solução 
for posta em prática, entre em con-
tato conosco. q



SEDE SANTO ANDRÉ

NOME DO FUNCIONÁRIO RESSALVA VALOR 
PAGO (R$)

VALQUÍRIA MIGUEL S. RODRIGUES DESCONTO 
INDEVIDO

27,02

MARIA DA SOLEDADE DOS S. VIANA 15 DIAS DE AVISO 
CCT

345,00

MARIA DA SOLEDADE DOS S. VIANA 13º SALÁRIO 58,25
QUITÉRIA GOMES AVISO PRÉVIO 590,27

CLEIDE DA CONCEIÇÃO SOUSA ART. 477 CLT 670,00
DURVALINA FERRANTE AVISO PRÉVIO 714,69

HELENO ROQUE DA SILVA 15 DIAS DE AVISO 
CCT

682,00

DEVANIR CUSTÓDIO FERREIRA CESTA BÁSICA 70,00
ALICE DA SILVA CAMPOS MULTA DATA BASE 767,02

ROSANGELA SANTOS DA SILVA MULTA DATA BASE 720,25
FERNANDA ROSALINA VAZ CESTA BÁSICA 70,00

MARIA GORETI DE S. FONSECA 15 DIAS DE AVISO 
CCT

987,50

MÁRCIA CASTRO FERREIRA DA SILVA MULTA DATA BASE 673,00
MARIA SELENE BRAZ DE MEDEIROS ART. 477 CLT 669,13

JOSÉ CLÓVIS BATISTA MULTA DATA BASE 933,23
JULIANA DA SILVA PINTO MULTA DATA BASE 3.015,26

FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA HORAS EXTRAS 637,99
HELENA MARIA DO NASCIMENTO MULTA DATA BASE 9.093,20

ISABEL CRISTINA CAMPOS
 DE ALMEIDA

MULTA DATA BASE 957,17

MILSAIR DOS SANTOS VIEIRA 15 DIAS DE AVISO 
CCT

575,20

KAREN FERREIRA DO NASCIMENTO ART. 477 CLT 911,00
CARLOS ALBERTO DE MENEZES 15 DIAS DE AVISO 

CCT
437,70

LÍLIAN CRISTINA ALVES AVISO PRÉVIO 130,39
LAUDICÉIA DA SILVA OLIVEIRA JESUS DIFERENÇA 

SALARIAL
3.814,12

TOTAL 27.549,39

NOME DO FUNCIONÁRIO RESSALVA VALOR PAGO 
(R$)

ADEMIR PIRES DE GODOY 15 DIAS DE AVISO 
CCT

357,00

TAMI SANTANA DAS MERCÊS MULTA POR ATRASO 
DE RESCISÃO

2.160,00

VILMA APº. MACHADO OLIVEIRA FÉRIAS VENCIDAS 
+ 1/3 FÉRIAS 

PROPORCIONAL

539,00

MONIQUE CRISTINA M. DE LIMA 3 DIAS DE AVISO 
PRÉVIO

109,00

SELMA APº. MORENO SANTOS 3 DIAS DE AV. 
PRÉVIO + 4 MESES 

S/ REGISTRO

630,00

IRIA  APº. BENEDITO DA SILVA VALE REFEIÇÃO 7.655,50
GERSON GOMES DA SILVA VALE REFEIÇÃO 3.958,55

LUCILA SILVA ABRAHÃO VALE REFEIÇÃO 5.736,45
ADRIANA MARQUES DA SILVA VALE REFEIÇÃO 5.333,20

NEUSA MARIA BELTRAMI VALE REFEIÇÃO 5.103,45
MARIA CONCEIÇÃO F. VEIGAS VALE REFEIÇÃO 5.620,64

JULIANA PAIAS PIGUANI VALE REFEIÇÃO + 
BIÊNIO + DIF. 

SALARIAL

2.575,01

ELEN JAQUELINE DE S. ALMEIDA DIFERENÇA
 SALARIAL

544,92

REGINA APº M. DE OLIVEIRA 15 DIAS DE AVISO 
CCT

357,00

IVANIR Q. SILVA COLOMBO 15 DIAS DE AVISO 
CCT

332,00

DANIEL JÚNIOR P. DA SILVA 3 DIAS DE AVISO 
PRÉVIO

71,00

ELIZABETH PEREIRA RAMALHO 15 DIAS DE AVISO 
CCT

357,00

JOAQUIM PEREIRA ROCHA MULTA DATA BASE 1.592,00
TOTAL 43.031,72

SUBSEDE BRAGANÇA PAULISTA

Sempre atento às reclamações trabalhistas da base sindical, o SindBeneficente recuperou R$ 110.331,11 para os trabalhadores da categoria em 2012, por meio da Conciliação de Homologações na Sede do sindicato, em Santo André, e nas 
Subsedes de Bragança Paulista, Santos e Mococa. q

Acompanhe as recuperações salariais nos quadros.

SindBeneficente recuperou mais de R$ 100 mil para os trabalhadores da categoria em 2012

NOME DO FUNCIONÁRIO RESSALVA VALOR PAGO 
(R$)

MARINA SIQUEIRA B. DE SOUZA ART. 477 CLT + 
CLÁUSULA 21

3.520,40

TEREZINHA BERNARDETE DA 
COSTA

VALE REFEIÇÃO 6.424,66

LUIZ ANTÔNIO BARRETO 15 DIAS DE AVISO CCT 420,00
ÉDSON DE OLIVEIRA 15 DIAS DE AVISO CCT 742,50

NÉZIO DONIZETTI POZZER 15 DIAS DE AVISO CCT 465,00
TOTAL 11.572,56

SUBSEDE MOCOCA

SUBSEDE SANTOS

TOTAL (SANTO ANDRÉ + BRAGANÇA PAULISTA + SANTOS + MOCOCA) = 
R$ 110.331,11

NOME DO FUNCIONÁRIO RESSALVA VALOR 
PAGO (R$)

MARIA MADALENA NUNES 
ALVES

AVISO PRÉVIO 16,57

MARIA DE LOURDES
 GUIMARÃES DA SILVA

AVISO PRÉVIO 14,15

ROSANE PLACIDO DAS 
NEVES MOREIRA

AVISO PRÉVIO 9,51

RAQUEL AGUIAR AVISO PRÉVIO 9,96
NOEMIA MUNIZ XAVIER COMPLEMENTO VERBA RESCISÓRIA 3.390,00

RAIMUNDO SANTOS BIÊNIO 131,50
VERA LUCIA DE SOUZA ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS
1.255,00

MARIA DE LOURDES DOS 
SANTOS

BIÊNIO 33,93

PAULA SOLEDADE DOS 
SANTOS

BIÊNIO 25,80

MARIA CONCEIÇÃO SOUZA 
DOS SANTOS

BIÊNIO 25,92

MARIA TEREZA DE LIMA 
SILVA

BIÊNIO 33,93

SÔNIA MARIA GARCIA BIÊNIO 33,93
SUELY APARECIDA SOUZA 

DA SILVA
BIÊNIO 33,93

LILIANE CAMPELO DA SILVA ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS 
RESCISÓRIAS

886,27

NATÁLIA GOMES DE 
ARAÚJO

DIFERENÇA SALARIAL 235,51

LUCIANA DONATO DA SILVA 6 DIAS DE AVISO PRÉVIO 162,33 
FERNANDA MASELLI REAJUSTE SALARIAL 2.922,70

MARINEI CRUZ 15 DIAS DE AVISO PRÉVIO + 3 DIAS 
NOVA LEI DO AVISO 

+ 1 MÊS DE ESTABILIDADE

1.095,16

LINDÓIA VANDA CUSTÓDIO 15 DIAS DE AVISO PRÉVIO 351,02
DIDIER SARAIVA DE MOURA 15 DIAS DE AVISO PRÉVIO 707,48

EDILAMAR CAMARGA DE 
SOUZA

15 DIAS DE AVISO PRÉVIO 707,48

AUDIVAN BARBOSA 
PEIXOTO

15 DIAS DE AVISO PRÉVIO 707,48

CARMEM ROSA BRAGA 15 DIAS DE AVISO PRÉVIO 335,82
ELIANE CONCEIÇÃO DA 

SILVA
ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS
1.080,00

FRANCISCO JOSÉ MENDES 15 DIAS DE AVISO PRÉVIO 357,00

JACIRA DA COSTA SILVA 24 DIAS DE AVISO PRÉVIO + 
DIFERENÇA NO 13º SALÁRIO

1.092,12

DENISE DIAS 24 DIAS DE AVISO PRÉVIO +
 DIFERENÇA NO 13º SALÁRIO

889,82

ROSANA BATISTA DE 
OLIVEIRA

24 DIAS DE AVISO PRÉVIO + 
DIFERENÇA NO 13º SALÁRIO

1.072,34

MARLENE DE JESUS 
SOUZA

24 DIAS DE AVISO PRÉVIO + 
DIFERENÇA NO 13º SALÁRIO

889,82

ROSELI ANGELA SOUZA 24 DIAS DE AVISO PRÉVIO + 
DIFERENÇA NO 13º SALÁRIO

889,82

MARIA CRISTINA 
ALBUQUERQUE

24 DIAS DE AVISO PRÉVIO + 
DIFERENÇA NO 13º SALÁRIO

889,82

ELISANGELA CÉLIA DE 
OLIVEIRA

12 DIAS DE AVISO PRÉVIO 336,49

LIDIAIANA SILVA UM MÊS A MAIS DE 13º SALÁRIO 57,50
ELVIRA MOURA VIANA 9 DIAS DE AVISO PRÉVIO 205,34

MÁRCIA VAZ COSTA DE 
OLIVEIRA

15 DIAS DE AVISO PRÉVIO 342,59

MARCOS DA SILVA 
MARTINIANO

15 DIAS DE AVISO PRÉVIO 420,48

MARISA OLIVEIRA DA SILVA 15 DIAS DE AVISO PRÉVIO 412,59
MARIA OLIANE QUERINO 6 DIAS DE AVISO PRÉVIO + ATRASO 

NO PAGAMENTO DAS VERBAS RES.
1.325,99

RAIMUNDO NONATO 
DANTAS

 54 DIAS DE AVISO PRÉVIO 3.907,58

WELLINGTON DA CRUZ 
MOREIRA

 3 DIAS DE AVISO PRÉVIO 129,00

MARIA DA GLÓRIA 
SANTIAGO SANTOS

ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS 
RESCISÓRIAS

753,75

TOTAL 28.177,43

6 Julho / 2013 7Julho / 2013
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Dentista para os associados

Serviço de Base em Bragança Paulista

Fácil acesso para os trabalhadores
A subsede do SindBeneficente em Bragança Paulista mudou de 

endereço! Agora os trabalhadores da categoria vão encontrar 
mais facilidade para chegar até o sindicato na região, pois a nossa 
entidade está localizado em um endereço de melhor acesso. 

Estamos na travessa da Avenida Antônio Pires Pimentel, na esqui-
na da escola de música Tassara, na mesma rua da auto-escola Marcos 
e Mazola, onde circulam muitas linhas de ônibus, no caso dos traba-
lhadores que forem usar transporte público para chegar ao sindicato.

Anotem o nosso endereço! O SindBeneficente da subsede 
Bragança Paulista está na:

Rua Expedicionário Basílio Zecchin Júnior,  
nº 280 – Centro de Bragança Paulista – 

CEP: 12914-020
Tel: (11) 4032-8570. q

Em Bragança Paulista, os trabalhadores associ-
ados têm convênio com serviços odontológi-

cos de qualidade e preços acessíveis.
O atendimento acontece de segunda à sábado, 

na rua Doutor Freitas, nº 750 - Matadouro - Bra-
gança Paulista. O telefone do consultório é (11) 
2277-4474 / 4035-6633.

Lá, os dentistas dra. Aline Nogueira e dr. 
Rafael Adalgiso Nogueira irão atendê-los para 
os mais diversos serviços odontológicos dis-
poníveis.

Se você, trabalhador/a, nunca utilizou esse 
convênio, entre em contato com a nossa subsede 
em Bragança Paulista para que possamos autorizar 
o seu atendimento conveniado no consultório. q

Trabalhadores relatam violação de 
direitos em São Vicente

Em Bragança Paulista, a fiscal de base Taís Fernanda Freitas 
realizou o seu primeiro serviço de base, visitando as enti-

dades e entregando um total de 28 carteirinhas de sócios para os 
trabalhadores.

Taís relatou sua primeira experiência como fiscal: “é muito 
bom ter esse contato direto com o trabalhador. O serviço de base 
contribui muito para que os trabalhadores conheçam a entidade 
que lhes representa. Além disso, podemos ouvir suas principais 
reivindicações, dúvidas e dificuldades dentro do posto de tra-
balho”.

Quem tem a carteirinha de sócio pode usufruir de vários 
benefícios que o sindicato tem a oferecer aos associados, fruto 
das nossas parcerias com estabelecimentos privados educativos, 
de saúde e de lazer e entretenimento que você confere na página 
12 (doze) deste jornal. q

Cumprindo o dever 
de ouvir os traba-

lhadores da categoria e 
fiscalizar as suas con-
dições no ambiente de 
trabalho, o SindBenefi-
cente realiza o serviço 
de base por meio de 
fiscais capacitados e 
a-tentos às situações 
que envolvem os traba-
lhadores da categoria.

Em São Vicente, a 
fiscal de base Mariléia 
Melo visitou inúmeras 
entidades da região e 
ouviu as principais di-
ficuldades dos traba-
lhadores associados.

Entre os relatos 
foi possível apurar que 
muitos empregadores 
estão violando o di-
reito dos funcionários 
ao período de férias de 
30 dias. “Muitos fun-
cionários estão com 
as férias vencidas. Re-
latamos, inclusive, ca-
sos em que o patrão 
obrigou os empregados 
a assinarem um termo 
que dizia que eles esta-
vam gozando o recesso 
quando, na verdade, 

A fiscal Taís Fernanda Freitas indo realizar seu primeiro serviço 
de base, em Bragança Paulista.

SINDICATO EM AÇÃO!!!
Eles estão por todos os lados e integram a 

Equipe de Base do SindBeneficenteeles estavam traba-
lhando normalmente”, 
afirmou Mariléia.

Outro problema 
é o atraso no paga-
mento dos salários e 
dos benefícios aos tra-
balhadores. “Algumas 
entidades estão pagan-
do os salários com até 
vinte dias de atraso! 
Além disso, os traba-
lhadores estão tirando 
dinheiro do próprio 
bolso para pagar a con-
dução de ônibus, pois 
não recebem o valor do 
vale-transporte há um 
mês”, mencionou.

Como se não 
bastasse, os traba-
lhadores sofrem tam-
bém com as recorrentes 
ameaças e intimidações 
dos patrões. “Saímos 
para ouvir os fun-
cionários e percebemos 
pela própria expressão 
dos trabalhadores que 
eles são coagidos pelas 
ordens do emprega-
dor”.

Com certeza, as 
entidades administra-
das por pessoas de má 

O trabalho não para e eles podem ser vis-
tos nas cidades de Bragança Paulista, 

Atibaia, Mococa, Santos, Barretos, municí-
pios do ABC e na Grande São Paulo. Eles 
são os funcionários do SindBeneficente que 
integram a Equipe de Base do seu Sindicato.

“Temos profissionais que atuam com 
firmeza e muita atenção. Eles visitam as 
entidades da nossa base territorial, levam in-
formações aos trabalhadores, ouvem críticas, 
sug estões, e estão sempre dispostos a ajudar 
na solução de conflitos que envolvem os tra-
balhadores associados”, diz Rogério Gomes. 
“Muitos dos associados tomam conheci-
mento dos serviços disponíveis do SindBe-
neficente com a ajuda da nossa equipe, por 
isso que ela é muito importante”. 

Além de prestar apoio e orientações aos 
trabalhadores, a Equipe de Base do SindBenefi-
cente acaba contribuindo também para o serviço 
do Dep. Jurídico do Sindicato, em negociações 
das mesas redondas, acordos, audiências, pro-
cessos e atendimentos jurídicos. q

fé se sentem incomo-
dadas com o trabalho 
dos fiscais de base, que 
são uma ponte entre 
os trabalhadores e o 
sindicato. “Esse incô-
modo, por outro lado, 
certamente demostra 
que estamos fortes, de 
prontidão e próximos 
ao trabalhador para ou-
vi-lo e propor soluções 
tantos para eles quan-
to para as entidades. 
Não nos intimidare-
mos diante daqueles 
que descumprem as 
Leis trabalhistas e as 
cláusulas contidas nas 
Convenções Coletivas, 
Dissídios e Acordos 
de Trabalho”, decla-
rou o presidente Ro-
gério Gomes. “Prova 
disso é que encaminha-
mos uma denúncia ao 
Ministério Público do 
Trabalho e ao Ministé-
rio do Trabalho e Em-
prego. Agora estamos 
aguardando  o agenda-
mento de mesas redon-
das pelo MTE a fim de 
solucionarmos os pro-
blemas relatados. q
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Departamento jurídico informa:

Algumas entidades de São Vicente estão espalhando o boato 
de que o nosso sindicato vem perdendo força junto aos traba-

lhadores das creches e da APM (Associação de Pais e Mestres). 
Contudo, essas mesmas instituições se “esquecem” de transmitir 
informações sobre o trabalho que vem sendo realizado pelo Sind-
Beneficente, com comprometimento, seriedade e perseverança.  
Dessa maneira, concluímos que as informações que vêm sendo 
transmitidas são tendenciosas e nada transparentes. 

As entidades que nós nos referimos esqueceram, por exemplo, 
de informar que o departamento jurídico do SindBeneficente, por 
meio de seus advogados Dra. Reggiane Del Pozo e Dr. Reynaldo 
Wyl Alves, esteve reunido no dia 14 de fevereiro de 2013 com a 
Sra. Creuza da Silva Calçada, secretária de Educação do município 
de São Vicente. Nessa reunião ficou acordado que o nosso sindicato 
irá apresentar a pauta de novas reivindicações a serem discutidas 
com todas as entidades envolvidas sobre o Acordo Coletivo de Tra-
balho que definirá o reajuste salarial assim como os demais benefí-
cios para os trabalhadores da categoria em São Vicente.

Também ficou acordado que a Municipalidade, apesar das di-
ficuldades que vem enfrentando, está trabalhando para colocar toda 
a situação do repasse às entidades, para que desta forma não ocorra 

mais atrasos nos pagamentos e benefícios aos trabalhadores.
Ademais, o Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região de 

São Vicente julgou a última greve encabeçada pelo SindBenefi-
cente no município a favor dos funcionários das creches locais.

Sobre este caso, apesar dos pagamentos não efetuados en-
volverem tanto os trabalhadores, as entidades e a Prefeitura de 
São Vicente, o Departamento Jurídico da Prefeitura havia de-
clarado, antes do julgamento, que não responderia subsidiária 
ou solidariamente com a APM pelos encargos trabalhistas dos 
empregados contratados pela Associação. 

A ementa atribuída pelo TRT da 2º Região sobre o caso, 
no entanto, julgou que sim, o município de São Vicente deve 
responder solidariamente pelos efeitos do caso que gerou os atra-
sos nos pagamentos dos trabalhadores das creches.

A Justiça foi feita e conseguimos a vitória para os traba-
lhadores da categoria. O Tribunal Regional do Trabalho teve o bom 
senso e julgou, com total coerência, a causa dos funcionários 
que  puderam retornar aos postos de trabalho com tranquilidade, 
uma vez que seus direitos trabalhistas foram garantidos pela nossa 
Justiça trabalhista. Esse acontecimento é a prova de que o nosso 
sindicato se mantém em alerta para a proteção dos trabalhadores 
associados e pela defesa de seus direitos trabalhistas. q

Boatos sem pé nem cabeça

Dra. Reggiane Del Pozo.

Dr. Reynaldo Wyl Alves.

Socorro às Santas Casas de Misericórdia

No ano passado, a 
Comissão de Se-

guridade Social e Famí-
lia aprovou o relatório 
sobre a situação das 

Santas Casas de Mise-
ricórdia. O documento 
traz a situação completa 
do superindividamento 
e propõe sugestões para 
auxiliar as Santas Casas, 
pondo fim ao problema. 

O deputado federal 
Roberto Santiago (PSD-
SP) tem acompanhado 
a situação desde o  iní-
cio e se mobilizado com 
encontros com o minis-
tro da Saúde, Alexandre 
Padilha, a fim de pleitear 
socorro ao governo.

Em 2011, as Santas 
Casas fecharam o ano com 
um déficit de R$ 5 bilhões. 

Elas haviam recebido 
R$ 9 bilhões do governo, 
mas o valor recebido foi in-
ferior se comparado com os 
gastos que as instituições 
tiveram, que foi de R$ 14 
bilhões. 

“Essas entidades são 
responsáveis por 45% de 
todas as internações fei-
tas pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), porém o Es-
tado paga só R$ 65,00 para 

cada R$ 100,00 gastos em 
serviços ambulatoriais e 
hospitalares no SUS”, le-
vantou o deputado Rober-
to Santiago.

O governo anunciou 
em agosto do ano passa-
do um pacote de medidas 
para facilitar o recebimen-
to dos recursos, mas parte 
da dívida ainda persiste.                         
Roberto Santiago continua 
acompanhando as ações 
de socorro às Santas Casas 
até que o problema seja re-
solvido. q
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Homologações para a categoria em Mococa

Disk Denúncia
4427-5164

Sua denúncia será apurada, 
seus problemas resolvidos e 

seu nome preservado.

A subsede do SindBeneficente em Mococa realizou 
um total de 68 homologações no município nos úl-

timos dois meses, além de visitas de base para ouvir os 
trabalhadores, formalização de três Acordos Coletivos de 
Trabalho e encaminhamente de 16 ações judiciárias pelo 
nosso Departamento Jurídico.

Entre outras, foram visitadas as entidades: Instituto 
Educacional Profissionalizante de Mococa – Artesanato, 
Paróquia Santo António, Associação dos Rotarianos de 
Mococa, Paróquia Santana e ADECON – Associação de 
Defesa dos Direitos do Consumidor.

No Lar dos Velhinhos de Mococa foi realizada uma re-
união com o diretor da instituição, sr. João Alfredo Espada, 
para esclarecimentos  sobre Convenção Coletiva de Trabalho.

No Lar Maria Imaculada Mococa e na instituição 
Recreando foram realizadas visitas para ouvir os traba-
lhadores e orientar os responsáveis das entidades, além da 

entrega de informativos do sindicato.
Já na Casa Abrigo, realizamos uma assembleia na  

Instituição com os Trabalhadores. 
Para esclarecimentos e outras informações, o atendi-

mento na subsede de Mococa funciona quinzenalmente, 
no endereço Rua João Batista de Lima Figueiredo, nº 
2071 - Centro - CEP: 13730-005. Nosso telefone é o 
(11) 4032-8570. q
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Colônia de Férias
Para o associado...

Se a sua ideia é encontrar des-
canso, realizar eventos ou fazer 

um bate-e-volta na praia, não pense 
duas vezes. A FETHESP dispõe 
uma Colônia de Férias ideal para 
sua apreciação e estadia. 

A 200 metros da praia, na 
Vila Mirim, a Colônia abriga até 
110 pessoas pernoite, possui dor-
mitórios  com camas para casais 
e para solteiros (inclusive beli-
ches), banheiros, rede com acesso 
à Internet, piscina para crianças e 

adultos, salas de jogos (pebolim, ping-
pong e sinuca), salão para eventos, re-
feitório, lanchonete e uma ampla chur-
rasqueira de frente para a piscina. 

Para se hospedar é preciso fazer 
a reserva por telefone ou pela Internet 
à recepção da Colônia: 

COLÔNIA DE FÉRIAS - FETHESP
Av. dos Sindicatos, 625 – Vila Mirim 

– Praia Grande – SP – 
Cep. 011.704-650

Contato: (13) 3494-2579 / 
coloniadeferias@fethesp.org.br. q

No SindBeneficente, os associados 
contam também com o serviço de 

Quick Massage. A aplicação da téc-
nica proporciona alívio imediato das 
dores (lombares, cansaço e dor de ca-
beça), além de beneficiar a circulação 
sanguínea. As sessões acontecem aos 
sábados, a cada 15 dias, das 9h às 12h. 
O telefone para contato e agendamento 
é: (11) 4427-5164. q

Relaxe com o 
Quick Massage

Nossos Convênios 

Além da Colônia de Férias, o nosso sindica-
to possui convênios com estabelecimentos 

comerciais, educacionais e recreativos. Também 
promovemos uma Lan House em nosso sindicato 
como programa de inclusão digital para os asso-
ciados, Clube de Campo, Clube de Férias, Cur-
sos Profissionalizantes, descontos em faculdades, 
clínicas e muito mais. Para saber a relação de nos-
sos conveniados, você deve acessar o site: www.
sindbeneficente.org.br, ir na aba “Benefícios”: 
“Guia de Convênios”. q

A   sede e as subsedes do Sind-              
Beneficiente possuem, cada uma, 

convênios com consultórios odon-
tológicos para os trabalhadores asso-
ciados. Com atendimentos semanais, o 
associado consegue um tratamento de 
qualidade e que não pesa muito no seu 
bolso. Entre em contato com a subsede 
do sindicato mais próxima de você para 
agendar um horário. q

Foto: Divulgação.

Serviços 
odontológicos 
no sindicato


