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GREVE
EM   TODOS   OS   LADOS

Salários atrasados em São Vicente/SP: Trabalhadores da educação e assistência social entram em greve e se unem ao SindBenefi-
cente para reivindicar o repasse do pagamento na porta da prefeitura. Funcionários de entidade de Bragança Paulista também pararam.
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Acompanhe os dias de greve dos trabalhadores do 3º setor

27 de Maio
Funcionários da Associação Beneficente 

São Lucas cruzam os braços

 Na cidade de Bragança Paulista/SP en-
tram em greve funcionários da Associação Be-
neficente São Lucas, uma instituição filantrópica 
que atende 83 crianças, jovens e adultos com 
necessidades especiais. O salário de abril não 
foi pago. A entidade tem atrasado os pagamen-
tos repetidamente nos últimos seis meses ale-
gando falta de repasse da verba pela prefeitura.

1 de Junho
Primeira manifestação dos empregados 

em creches e escolas de São Vicente

 Junto com o SindBeneficente, trabalha-
doras que prestam serviços no setor de educa-
ção do município de São Vicente/SP fazem um 
protesto em frente à prefeitura para reivindicar 
o pagamento do salário atrasado de abril dos 
empregados de mais de dez creches e APMs 
(Associações de Pais e Mestres). Alguns paga-
mentos foram feitos dia seguinte.

Editorial
As greves em São Vicente

ompanheiros e companhei-
ras, a situação está muito C

difícil para os trabalhadores de 
São Vicente/SP. Mais uma vez os 
funcionários representados pelo 
SindBeneficente, que prestam 
serviços educacionais e de assis-
tência social, estão com salários  
e benefícios atrasados.

 Essa é uma terrível realidade que virou 
rotina nos últimos anos na cidade e está tor-
nando a vida dos trabalhadores um caos. Sem 
salários não se pode pagar as contas de água, 
luz, aluguel, escola, nem comprar roupas e ali-
mentos, o que faz com que muitos companhei-
ros fiquem com nome sujo, sejam despejados e 
vivam de favor na casa de parentes e amigos.
 O SindBeneficente, em seu ativo traba-
lho de base, que marca presença no dia-a-dia 
dos trabalhadores, luta desde o primeiro instan-
te para tentar reverter essa situação. Concentra-
mos esforços na cidade, notificamos entidades 
devedoras, realizamos assembleias, instaura-
mos greves nos parâmetros da lei, organizamos 
manifestações e, entre outras providências, to-
mamos medidas jurídicas contra a prefeitura.
 De abril para cá tivemos greves e protes-
tos em todos os lados em São Vicente. Essas 
ações resultaram na união dos trabalhadores 
de creches, escolas, associações e assistentes 
sociais numa das maiores paralisações da ca-
tegoria, o que consolida ainda mais a confiança 
em nosso trabalho.
 A partir das nossas manifestações, uma 
parte dos salários foram sendo pagos, mas ape-
nas isso não basta. Infelizmente, percebemos 
que a administração municipal perdeu a capa-
cidade de honrar seus compromissos. Não se 
sabe nem o critério que é usado para repassar 
recursos para as instituições, pois algumas es-
tão recebendo a verba e outras não, no melhor 
estilo “quem não chora, não mama”.
 Isso é uma falta de respeito e o sindi-
cato não vai abrir mão de lutar, nas ruas e nos 
tribunais, por todos os companheiros e buscar o 
pagamento de salários e benefícios na integra-
lidade, inclusive com multa de 1/30 por dia de 
atraso, prevista em nossa Convenção Coletiva.

Rogério José Gomes Cardoso
Presidente do SindBeneficente

8 de Junho
SindBeneficente ganha na justiça ação contra Creche Lar Cinderela

 Nosso sindicato ganha uma importante 
ação na Justiça do Trabalho contra a Creche 
Municipal Lar Cinderela, de São Vicente, ga-
rantindo aos empregados da instituição o paga-
mento de vale-refeição, piso salarial adequado 
e multa normativa de 3%.
 O departamento jurídico do sindicato 
esclarece aos trabalhadores dúvidas sobre di-

reitos individuais do trabalho e Convenções e 
Acordos Coletivos. O atendimento é feito de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com agen-
damento, através do telefone (11) 4427-5164. 
Para Santos e Região o telefone para contato é 
(13) 3235- 6894, ou e-mail:

juridico@sindbeneficente.org.br

18 de Junho
Sindicato ganha ação contra AVAPE

18 de Junho
Encerrada a greve em Bragança Paulista

 A Justiça do Trabalho acata pedido do 
SindBeneficente e embarga o crédito que a 
AVAPE (Associação para Valorização de Pes-
soas com Deficiência) possui junto ao Município 
de Guarulhos, cujo valor ultrapassa R$ 1 milhão. 
Essa quantia ficará à disposição do Juízo para 
garantir o direito dos trabalhadores da entidade, 
cujos salários e benefícios estão atrasados.

 SindBeneficente e Associação Benefi-
cente São Lucas firmam um acordo de conci-
liação para encerrar a greve dos empregados 
da entidade. Em audiência no TRT/15ª Região a 
instituição se comprometeu a pagar benefícios 
e salários atrasados de abril, maio e junho, re-
gularizando os pagamentos a partir de agosto. 
Os dias parados não poderão ser descontados.
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24 de Junho
Greve de guarda-chuvas: Salários atrasados na educação de SV

 O SindBeneficente e companheiros de 
várias entidades da educação reivindicam na 
prefeitura o repasse da verba para o pagamento 
dos salários atrasados de maio e junho. Mesmo 
com chuva há grande participação dos trabalha-
dores, que, sem medir esforços, protestam du-
rante horas com guarda-chuvas, apitos, narizes 
de palhaço, cartazes e até baldes. Prefeito disse que “se Deus quiser” o repasse sai no dia 7 de Julho

2 de Julho
Assistentes sociais também paralisam e se juntam à educação na greve
 Em manifestação histórica o SindBe-
neficente reúne trabalhadores de São Vicente 
que prestam serviço na educação e assistentes 
sociais do Isdem para reivindicar o pagamento 
de três meses de salários atrasados. Os bene-
fícios, como cesta básica e vale transporte, não 
são pagos desde março. À tarde a prefeitura 
apresenta proposta de repassar as verbas re-
ferentes ao salário de abril e aos benefícios de 
março, no dia 8 de julho, e parcelar as dívidas 
restantes em quatro vezes, com vencimentos 
de agosto a dezembro de 2015.

25 de Junho
Sindicato e empregados do Isdem

pedem ajuda aos vereadores de SV

 O SindBeneficente se reúne com assis-
tentes sociais do Isdem para determinar se a 
categoria entrará em greve, em função do não 
pagamento dos salários desde o mês de abril. 
Depois da assembleia, sindicato e funcionários 
fazem passeata e entram na Câmara Munici-
pal de São Vicente aos gritos de “Ei, Bili, cadê 
você? Eu vim aqui para receber!”. Uma comis-
são formada pelo presidente Rogério Gomes e  
sete trabalhadoras pede ajuda aos vereadores.

26 de Junho
Presidente Rogério Gomes fala à TV 

Bandeirantes sobre as greves

 O presidente do SindBeneficente, Rogé-
rio José Gomes Cardoso, concede entrevista à 
TVB, filiada da Rede Bandeirantes, para infor-
mar a população sobre o andamento da greve e 
denunciar o poder público. “Fizemos a denúncia 
aos vereadores, que vão apurar, mas até agora 
nem a Câmara, nem o prefeito, nem secretários 
posicionaram a categoria sobre quando vão re-
alizar efetivamente esse pagamento”. Gomes 
também falou às TVs Record e Santa Cecília. Assistentes sociais estão com 3 meses de salários atrasados Categoria decidiu manter greve até pagamento dos salários

Rogério Gomes cobrou da prefeitura o repasse dos recursos
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6 de Julho
Assistentes sociais rejeitam proposta de pagamento da prefeitura

 Em assembleia, assistentes sociais do 
Isdem, que prestam serviços para São Vicente, 
rejeitam proposta da prefeitura para o repasse 
do pagamento de salários atrasados. Sindicato 
e trabalhadores apresentam contrapoposta para 
pagamento dos salários e benefícios de março, 
abril e maio no dia 8 de julho e os vencimentos 
de junho e julho no dia 30/07/2015. Funcioná-
rios decidem continuar paralisados até que os 
pagamentos sejam realizados na totalidade.

Assembleia decidiu não aceitar proposta feita pela prefeitura

Trabalhadores apresentaram contraproposta e votaram pela continuidade da greve até o pagamento da totalidade dos salários

8 de Julho
Prefeitura repassa a entidades verba 

para quitar apenas um salário atrasado

 A prefeitura de São Vicente repassa re-
cursos para o Isdem e entidades da educação 
referentes a apenas um mês de salário atrasa-
do. Essa proposta já havia sido rejeitada pelos 
trabalhadores dos dois setores em assembleias 
realizadas com o SindBeneficente. Algumas 
instituições estão com benefícios atrasados há 
mais de seis meses e parte dos trabalhadores 
têm seus vales e tíquetes cancelados pelas em-
presas fornecedoras por falta de uso. A maior 
parte dos funcionários não se dá por satisfeita e 
mantém a paralisação.

Foto do documento com a proposta feita pela prefeitura

17 de Julho

SindBeneficente realiza nova assembleia com funcionários do Isdem, em São Vicente

 Em nova assembleia com assistentes sociais do Isdem (Instituto Sul-
-Americano para Promoção da Equidade, Desenvolvimento Sustentável e 
Multisetorial), realizada no Buffet Deusalli, na Avenida Capitão-Mor Aguiar, 
545 - Centro, e com o apoio do vereador Pedro Gouvêa (PMDB), na sexta 
feira, 17 de julho, o SindBeneficente (Sindicato Intermunicipal dos Emprega-
dos em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas no Estado de São 
Paulo) discutiu um plano estratégico para reivindicar o pagamento de dois 
meses salários atrasados. A categoria está em greve há cerca de um mês.
 A entidade do terceiro setor, que presta serviços em São Vicente/SP e 
depende de repasses da administração municipal para pagar os empregados, 
recebeu um ofício da prefeitura exigindo a retomada dos serviços prestados 
até sexta-feira, 17 de julho, como condição para renovar o convênio com o 
município, cuja vigência acaba em agosto.
 A medida é injusta para os trabalhadores, pois, caso não haja o adita-
mento do Termo de Parceria, o contrato se encerra e a prefeitura se exime de 
repassar a verba referente aos salários atrasados, deixando os funcionários a 
ver navios.

Sindicato e trabalhadores definiram uma estratégia para o movimento grevista, cuja reivindicação é o pagamento de dois meses de salários atrasados

Presidente do sindicato Rogério Gomes conduzindo a assembleia com trabalhadores
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 Para responder a isso, o presidente do 
SindBeneficente, Rogério José Gomes Cardo-
so, em conjunto com a comissão de represen-
tantes, apresentou aos trabalhadores a pro-
posta para voltar ao trabalho temporariamente 
e, caso os salários não sejam pagos no dia 
31 de julho, retomar a greve. “A proposta que 
faço, corroborada por todos os companheiros, 

é continuar na luta, mas com estratégia. Se dia 
31 não pagarem, paramos tudo de novo”, dis-
se o presidente que, mais uma vez, salientou 
a importância da união. “Podemos divergir nas 
ideias, mas da porta para fora nos abraçamos e 
damos boa tarde, porque é assim que funciona.”
 A proposta foi aprovada por unanimi-
dade na assembleia e, ao final da tarde, o sin-

dicato enviou um ofício com as demandas da 
categoria à Prefeitura Municipal de São Vicen-
te, Secretaria de Assistência Social e Isdem, 
informando que os trabalhadores irão voltar ao 
trabalho na segunda-feira, 20 de julho, tempora-
riamente, ainda em estado de greve e que, caso 
os salários não sejam pagos no dia 31 de julho, 
o movimento paredista será retomado.

Aprovação por unanimidade da proposta apresentada pelo sindicato

20 de Julho
Audiência no TRT/2ª Região do dia 20 de Julho

 Em audiência de greve no Tribunal Re-
gional do Trabalho da 2ª Região, na data de 20 
de Julho de 2015, entre o SindBeneficente e a 
Prefeitura de São Vicente/SP, a prefeitura apre-
senta documentos de repasse de verbas para 
as seguintes entidades:

- Creche Catarina Rampon

- Creche Amigos da Criança, do Parque Conti-
nental

- Creche Saulo Tarso

- Creche Neusa da Silva

- Creche Tia Regina

- APM “Mimi” Machado

- APM Ana Lúcia Almeida de Oliveira – Numaa

Estão com divergências com a prefeitura as se-
guintes entidades:

- Vovó Esperança

- Kelma

 O SindBeneficente está acompanhando 
o pagamento efetivo dos trabalhadores. Confor-
me os repasses forem feitos e os pagamentos 
depositados nas contas dos empregados, o sin-
dicato orienta os trabalhadores a retornarem ao 
trabalho.
 Na data de 22 de julho de 2015 será re-
alizada mais uma audiência para tratar sobre os 
dissídios de greve das demais creches e dos 
trabalhadores da área de assistência social, 
funcionários do instituto Isdem.

Mariléia Melo passando informações para a categoria Rogério Gomes e Mariléia Melo
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Veja os Termos das Audiências de Dissídio Coletivo de Greve dos trabalhadores

22 de Julho
ISDEM

CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

 Em audiência no TRT/2ª 
Região a prefeitura de São Vicente 
faz acordo com o SindBeneficente 
e o Isdem no qual se compromete 
a repassar, até o dia 30/07/2015, a 
verba para quitar os salários atra-
sados de maio e junho, bem como 
o vale transporte referente a abril 
dos trabalhadores. O município 
se compromete, ainda, a repassar 
até o final de agosto/2015 o recur-
so para pagar os salários de julho. 
O restante do dinheiro necessário 
para quitar os benefícios relativos 
a abril, maio, junho e julho será re-
passado pela prefeitura em 4 par-
celas iguais com vencimento nos 
dias 15 ou primeiro dia útil subse-
quente a partir de 15/08/2015. Os 
dias parados não poderão ser des-
contados e os trabalhadores terão 
90 dias de estabilidade. Termo de Audiência nº 153/15 - Processo TRT/SP nº 1001066-94.2015.5.02.0000 - Dissídio Coletivo de Greve - Justiça do Trabalho TRT/2ª Região

Termo de Audiência nº 152/15 - Processo TRT/SP nº 1001064-27.2015.5.02.0000 - Dissídio Coletivo de Greve - Justiça do Trabalho TRT/2ª Região

 Em audiência no TRT/2ª 
Região com o SindBeneficente e 
a Creche Nossa Senhora de Fáti-
ma, a prefeitura de São Vicente es-
clarece que fez, em 21 de julho, o 
repasse da verba para pagar o sa-
lário atrasado referente ao mês de 
maio dos funcionários da entidade. 
No entanto, o repasse relativo ao 
pagamento de junho, que deveria 
ter sido feito até o 15º dia útil de 
julho, não foi realizado. A prefeitu-
ra alega não ser possível fixar um 
prazo para a efetivação do repas-
se referente a junho. O movimento 
grevista é mantido e a Procuradoria 
do Trabalho sugere a expedição de 
ofício ao Ministério Público Estadu-
al de São Vicente para informar o 
fato. O sindicato recebe prazo de 
três dias para se manifestar sobre 
a defesa já apresentada nos autos 
pela Municipalidade.
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APM DA E.M.E.I. KELMA e CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CAIC

Termo de Audiência nº 155/15 - Processo TRT/SP nº 1001068-64.2015.5.02.0000 - Dissídio Coletivo de Greve - TRT/2ª Região

  Em audiência no Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT/2ª Região) com o SindBenefi-
cente (Sindicato Intermunicipal dos Emprega-
dos em Instituições Beneficentes, Religiosas e 
Filantrópicas no Estado de São Paulo) e a pre-
feitura de São Vicente, a APM (Associação de 
Pais e Mestres) da E.M.E.I. (Escola Municipal 
de Educação Infantil) Professora Kelma Maria 
Toffeti Gonçalves, representada pela presidente 
Elisângela Aparecida Soares Ribas, esclarece 
que, com o repasse feito pelo município no dia 
20/07/2015, colocou em dia os salários dos tra-
balhadores até o mês de junho/2015. 
 No entanto, o benefício da cesta básica 
referente a junho/2015 só será quitado no próxi-
mo repasse da administração municipal. 
 Os trabalhadores retornaram à atividade 
no dia 22 de julho e a entidade empregadora se 
compromete a não descontar os dias de parali-
sação dos funcionários, exceto a título de trans-
porte. A instituição também concorda em conce-
der aos empregados 90 dias de estabilidade. As 
audiências do dia 22 de julho foram presididas 
pelo desembargador vice-presidente judicial, 
Wilson Fernandes.

6 de Agosto
Trabalhadores lotam a Câmara de São Vicente e protestam contra atrasos de salários

 Trabalhadores de creches e APMs e as-
sistentes sociais contratados por entidades con-
veniadas da prefeitura de São Vicente realizam 
protesto na Câmara Municipal da cidade em 
função de salários e benefícios atrasados, uma 
realidade que virou rotina nos últimos anos.
 O SindBeneficente, representante da 
categoria, cobrou dos vereadores um posi-

cionamento sobre a questão, uma vez que a 
prefeitura não dá uma solução para o drama. 
“Queremos receber uma resposta para quando 
vão chegar o pão e o leite na casa dos traba-
lhadores e deixar claro que não vamos voltar a 
trabalhar até que seja feito o pagamento”, disse 
a diretora tesoureira-geral do sindicato, Adriana 
de Freitas. “É uma vergonha haver mais de 30 
creches paradas. A cada dia mais trabalhadores 
entram em greve e vamos paralisar tudo.”
 O vereador Pedro Gouvêa (PMDB) re-
afirmou seu apoio à greve e apresentou um 
requerimento para instalar uma comissão para 

investigar os gastos públicos. “A partir de hoje 
estou apresentando um requerimento para que 
consigamos instalar uma comissão de investi-
gação nessa casa. Para fazermos isso eu pre-
ciso de cinco assinaturas de vereadores. O pre-
feito precisa vir aqui para dar satisfação.”
 O assunto voltará a ser discutido em 
sessão extraordinária no dia 12 e deverá ter, in-
clusive, a presença do prefeito de São Vicente, 
Luís Cláudio Bili.

Vereadores de SV ouviram as demandas dos trabalhadores

Trabalhadores lotaram a Câmara Municipal e protestaram

Diretora do sindicato Adriana de Freitas protestou na Câmara
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Colônia de Férias 
da FETHESP

 Localizada em Praia Grande, a colônia 
abriga até 115 pessoas. Possui o máximo 
de conforto, com ventiladores no teto, refei-
tório, lanchonete, salão para eventos, rede 
com acesso à internet, piscina, churrasquei-
ra, sala de jogos, entre outros. Para mais in-
formações:

Telefone: (13) 3494-2579 / E-mail:
coloniadeferias@fethesp.org.br

Clube de campo
“Sítio Paraíso”

SINDICALISMO É COISA SÉRIA

 O lazer é um item importante na vida 
do trabalhador. Para isto o sindicato man-
tém um sítio em Pedro de Toledo (a 147 km 
de São Paulo), oferecendo custo baixo para 
a utilização. O local dispõe de apartamentos 
e chalés com área de cozinha interna ou co-
letiva. Para reservas:

Telefone: (11) 4427-5164 / E-mail: 
recepcao@sindbeneficente.org.br

EXPEDIENTE
Informativo do Sindicato 

Intermunicipal dos Empregados 
em Instituições Beneficentes,

 Religiosas e Filantrópicas
 no Estado de São Paulo

SindBeneficente

Sede Santo André
Rua Henrique Porchat, 44

Vila Bastos - CEP: 09041-170
Tel (11) 4427-5164 / Fax (11) 4468-1679

Subsede Santos
Rua Carvalho de Mendonça, 224 - Cj. 31 - Vila 

Belmiro - CEP: 11070-101
Tel: (13) 3235-6894 / Fax: (13) 3221-8450

Subsede Bragança Paulista
Rua Expedicionário Basílio Zecchin Júnior,

280 - Centro - CEP: 12914-020
Tel: (11) 4032-8570 / Fax: (11) 4032-8365

Subsede Mococa
Rua João Batista de Lima Figueiredo, 2071 

Centro - CEP: 13730-005
Tel: (11) 4032-8570

Diretor Presidente
Rogério José Gomes Cardoso

Jornalismo e diagramação
Leonardo Lelis

(MTB/SP 56291)

Visite nosso 
portal na internet:

www.sindbeneficente.org.br

Fique Sócio do Sindicato
e fortaleça a luta

de toda a categoria!


