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TRÊS MESES DE GREVE: Paralisação dos trabalhadores representados pelo SindBeneficente completou 90 dias no final de agosto, 
com direito à passeata histórica que fechou a avenida Presidente Wilson. Atraso nos salários chega a quatro meses na assistência social.
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Editorial
Sindicalismo é coisa séria

ompanheiros e com-
panheiras, a parali-C

sação dos funcionários da 
educação e assistência so-
cial em São Vicente já pas-
sou dos 3 meses de dura-
ção e se tornou a maior da 
nossa história. 

SindBeneficente barra fundação irregular de sindicato
Assembleia em Taboão da Serra/SP votou pela não criação de entidade sin-
dical que queria tomar representação dos empregados no terceiro setor

 Representado pelo presidente Rogério 
Gomes, o SindBeneficente e companheiros de 
diversas entidades sindicais barraram, no dia 11 
de setembro, a criação do “Sindicato dos Em-
pregados em Organizações Sociais e Organiza-
ções da Sociedade Civil de Interesse Público do 
Estado de São Paulo”. 
 A assembleia, realizada na rua Rodri-
gues Alves, em Taboão da Serra/SP, às 19h, 
não contou sequer com o comparecimento da 
comissão pró-fundação.
 Em grande número e debaixo de chuva, 
trabalhadores votaram por unanimidade contra 
a criação do sindicato. “A proposta, por vermos 
que aqui não existe o número 75 e que os or-
ganizadores da assembleia não se fazem pre-
sentes, é votar pela não fundação do sindicato”, 
disse Rogério Gomes diante do cartorário da re-
gião, que foi chamado para dar fé ao ato. “Apro-
vada, por unanimidade, a não criação. Será feita 
uma ata notarial relatando o que a assembleia 
decidiu, que foi a não criação do sindicato.”

 Também na presença do vereador Pro-
fessor Moreira (PT), Gomes afirmou que o mo-
vimento sindical se une em defesa dos traba-
lhadores. “Nosso papel hoje é não deixar que 
alguém invada esse movimento, que é de luta e 
é para o trabalhador, que depende de toda essa 
massa de companheiros que está aqui, para 
não sofrer no seu dia-a-dia e ver seus direitos 
respeitados.”

Assembleia na rua Rodrigues Alves, em Taboão da Serra/SP
Rogério Gomes: “Aprovada, por unanimidade, a não criação”

Da esq. para a dir.: Homero, Assil, Rogério, Natalino e Sidiney

 Quero destacar que nada vai nos 
desmobilizar. Nossa determinação é maior 
do que o desrespeito da administração mu-
nicipal. Vamos continuar na luta contra to-
dos os obstáculos, inclusive os derrotistas 
da turma do contra que só desinformam a 
categoria e não ajudam em nada. É neces-
sário entender que a greve é como uma 
guerra e que, se nós continuarmos unidos, 
vamos vencer.
 Aproveito também para afirmar que 
o SindBeneficente continua mais atuante 
do que nunca em toda sua representação 
territorial, além da baixada santista. Na 
região de Bragança Paulista e do Grande 
ABC nossa equipe de base vem visitando 
entidades em diversos municípios do inte-
rior para fiscalizar as relações do trabalho, 
realizar assembleias, entre outros.
 Conforme aprendi nesses anos de 
movimento sindical, o sindicalismo sério 
se une para defender o trabalhador em 
qualquer hora, lugar e circunstância, pois 
somos a resposta para o anseio de milha-
res de pessoas e sabemos que famílias 
dependem dessa luta, que é de toda a ca-
tegoria. Portanto, não pare de lutar. Venha 
com a gente.

Rogério José Gomes Cardoso
Presidente do SindBeneficente
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Passeata por salários e respeito sacode São Vicente
SindBeneficente mobilizou trabalhadores da educação e assistência social em manifestação histórica que fechou ruas 
da cidade para reivindicar pagamento de salários atrasados e o fim da prática do assédio moral contra a categoria
 Em manifestação que entrou para a 
história de São Vicente/SP, o SindBeneficente 
mobilizou, no dia 10 de agosto, mais de 350 
funcionários da educação e assistência social, 
que estão em greve e, até então, estavam sem 
receber entre dois e três meses de salários e 
benefícios.
 Trabalhadores e sindicato fizeram uma 
passeata pela cidade para chamar a atenção 
das autoridades e da população, bloqueando 
as ruas do centro no trajeto, inclusive a avenida 
Presidente Wilson, uma das maiores e mais mo-
vimentadas vias de São Vicente.
 À tarde uma comissão formada por vinte 
trabalhadores e o presidente do sindicato, Ro-
gério José Gomes Cardoso, reivindicou o re-
passe dos salários atrasados ao prefeito Luís 
Cláudio Bili (PP), na Secretaria de Desenvolvi-
mento e Mobilidade Urbana (Semurb). “Nós va-
mos comer o quê?”, perguntou ao prefeito uma 
trabalhadora da rede de creches conveniadas 
do município. “Vamos morar na porta da prefei-
tura?”, desabafou.
 O presidente Rogério Gomes também 
pediu ao prefeito o fim do assédio moral nas en-

tidades e que as mães parem de trabalhar no 
lugar dos funcionários. “Estão desrespeitando o 
ser humano tanto do ponto de vista profissional 
quanto social. Se isso não acabar vou oferecer 
denúncia ao Ministério Público e pedir que haja 
apuração.”
 Por sua vez, o prefeito se comprome-
teu  a investigar as irregularidades, mas não 

fez repasse do pagamento nem deu prazo para 
fazê-lo, alegando que a prefeitura não tem con-
dições financeiras. “Nosso caixa não está rea-
gindo como gostaríamos. Eu não consigo, infe-
lizmente, precisar uma data para vocês”, disse 
Bili, em tom desanimado. Sendo assim, após 
decisão em assembleia, a greve foi mantida até 
que todos os salários em atraso sejam pagos.

Trabalhadores da educação e assistência social bloquearam um dos sentidos da avenida Presidente Wilson em manifestação

Manifestação passou pela prefeitura, Secretaria da Educação e Fundo Social de Solidariedade Comissão se reuniu com prefeito Bili e, depois, assembleia votou pela continuidade da greve
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Assistentes sociais de São Vicente determinam continuidade da greve em assembleia com SindBeneficente
Trabalhadores da assistência social de São Vicente realizaram assembleia, no dia 14 de agosto, já que a prefeitura não honrou o acordo 
de pagamento estabelecido na Justiça do Trabalho no dia 22 de julho

 O SindBeneficente e trabalhadores da 
assistência social de São Vicente se reuniram 
em assembleia, no dia 14 de agosto, já que a 
prefeitura não honrou o acordo de pagamento 
estabelecido no dia 22 de julho na Justiça do 
Trabalho. “Nós vamos tomar as medidas judi-
ciais cabíveis. A prefeitura tem que fazer aquilo 
que foi acordado”, disse o presidente do sindi-
cato, Rogério Gomes.
 Em audiência no TRT/2ª Região, a ad-
ministração municipal havia se comprometido a 
repassar a verba para a entidade empregadora 
Isdem realizar os pagamentos de salários e be-
nefícios. Atualmente, os trabalhadores estão há 

4 meses sem receber salários. Já os benefícios 
não são pagos há 7 meses. Além disso, segun-
do o acordo firmado, a prefeitura não poderá 
descontar os dias parados e os trabalhadores 
terão 90 dias de estabilidade. 
 O assessor do sindicato, Carlos Prior, 
ressalta que os dias de estabilidade começam a 
contar a partir da solução do problema, ou seja, 
o pagamento de todos os salários atrasados. 
“Enquanto os trabalhadores estiverem legal-
mente amparados, ninguém pode demiti-los”, 
disse. “Não acreditem em boatos e fofocas. Os 
dias parados não podem ser descontados e não 
podem demitir vocês durante a estabilidade.”Assembleia foi realizada no Buffet Deusalli, em São Vicente

Diretoras do sindicato, Regiane e Luci, participam de protesto

Jornal 3º Setor: Sem receber sa-
lários há 2 meses, como você e 
sua família estão se mantendo?
Regiane: Com muito sacrifício. Te-
nho 3 filhos e quem está sustentan-
do a casa é meu marido, mas só 
com o salário dele não dá para pa-
gar todas as contas. Está tudo atra-
sado. Vamos mantendo o arroz e 
feijão e apenas o que é necessário.

Jornal 3º Setor: Como conheceu 
e se envolveu com o sindicato?
Regiane: Foi na creche, por cau-
sa da Mari (Mariléia, assessora de 
base do sindicato). Foi assim que 
a gente conheceu o Rogério (presi-
dente do sindicato). Aí convidamos 
as meninas de todas as creches e 
demos apoio para ele.

Jornal 3º Setor: O que você pen-
sa sobre participar do sindicato?
Regiane: Eu acho importante, se-
não a gente não recebe os salá-
rios. O prefeito disse que a gente 
recebeu, mas não recebemos. Na 
entrevista ele fala uma coisa e por 
trás ele fala outra. Por isso esta-
mos aqui hoje, queremos saber 
onde ele colocou esse dinheiro.

Jornal 3º Setor: O último repas-
se da prefeitura pagou o salário 
atrasado de junho. Esse dinheiro 
ajudou em alguma coisa?
Regiane: Não. Eu paguei o mínimo 
das contas, porque tudo veio com 
juros. Ainda falta pagar o resto, por-
que deixei de pagar algumas para 
cobrir outras.

 Regiane Tartaglione dos Santos, 35 anos, e Luci Tartaglione dos 
Santos, 27 anos, trabalham como auxiliares de classe na creche mu-
nicipal Gaetano Spartaro, no Jardim Paraíso, em São Vicente. Além 
de serem cunhadas e trabalhadoras do terceiro setor, algo que elas 
também têm em comum é o fato de estarem há dois meses com sa-
lários atrasados, assim como a maioria dos funcionários, em função 
da falta do repasse de verba por parte da prefeitura para as entidades 
conveniadas. Em greve desde o mês de junho, elas aceitaram a fun-
ção de diretoras do SindBeneficente para ajudar os trabalhadores no 
relacionamento com o sindicato. Confira, a seguir, a entrevista que elas 
concederam, na manifestação de 27 de agosto, para o Jornal 3º Setor.

Regiane Tartaglione dos Santos Luci Tartaglione dos Santos

Jornal 3º Setor: Como conheceu 
e se envolveu com o sindicato?
Luci: Recebi um convite tanto do 
Rogério (presidente do sindicato) 
quanto do Cacá (Carlos, assessor 
do sindicato), há 3 anos, quando 
engravidei e pensei que iam me 
mandar embora. E gostei muito, 
porque nós ficamos confiantes em 
participar de greve. Antes a gen-
te não tinha nenhum apoio. Fora 
quando nos ameaçavam.

Jornal 3º Setor: Já sofreu algum 
tipo de ameaça no trabalho?
Luci: Falam para a gente não se 
misturar e, quando as meninas são 
novas, falam para elas não partici-
parem da greve, senão ameaçam 
mandar embora. Hoje, com o apoio 

do sindicato, deu mais força e mais 
certeza sobre o que está aconte-
cendo e o que pode acontecer.

Jornal 3º Setor: Hoje você se 
sente amparada?
Luci: Com certeza. Quando as 
meninas ficam com dúvida a gente 
pergunta para a Mari, Cacá ou Ro-
gério. As meninas confiam mais em 
nós porque chamamos o sindicato 
para ajudar.

Jornal 3º Setor: Você tem espe-
rança na luta com o sindicato?
Luci: Se não fosse o sindicato, não 
ia dar em nada. Eu acho que o pre-
feito vai pagar, acho que ele está 
segurando o dinheiro para ver se a 
gente desanima.
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Greve completa 90 dias com novo protesto em São Vicente/SP
Novamente debaixo de chuva, funcionários de creches conveniadas do município, que estão com 2 meses de salá-
rios atrasados, reivindicaram repasse do pagamento na frente da prefeitura. Paralisação é a mais longa da categoria

 Trabalhadores representados pelo Sind-
Beneficente se reuniram novamente no dia 27 
de agosto, em frente à prefeitura de São Vicen-
te, para reivindicar o repasse para o pagamento 
de salários e benefícios atrasados.
 Ao todo, pelo menos 320 funcionários 
seguem com 2 meses de salários em atraso e 
38 unidades de educação estão sem funcionar. 
O objetivo da manifestação também foi mostrar 
que o movimento grevista continua ativo e que 
nada está resolvido. “O prefeito veio a público 
dizer que o pagamento está em dia. Está em 
dia o quê? A prefeitura não está em dia”, disse o 
presidente do sindicato, Rogério Gomes.
 O último repasse da prefeitura quitou 
apenas o salário referente a junho, sem ces-
ta básica e multas por atraso. A funcionária da 
EMEF Caic Ayrton Senna da Silva, Elisabete 
Sousa, conta que o salário de um mês pouco 
ajudou. “As contas atrasadas têm juros e não 
recebemos acréscimo em cima do salário.”
 Essa realidade tem obrigado os empre-
gados a buscarem outras fontes de renda. “Te-
nho 3 filhos para criar, aluguel, água e a minha 
energia já foi cortada. Temos que arrumar uma 
renda extra, fazendo unha, vendendo artesana-
tos para botar comida na mesa, pelo menos”, 

conta a monitora de capoeira Viviane Araújo, 
que trabalha em uma unidade do CECOF (Cen-
tro de Convivência e Formação).
 A estudante Andressa Fragoso teria co-
meçado um estágio na prefeitura no dia 24 de 
agosto, mas, em razão da greve do ensino, ela 

teve que abandonar o trabalho por não ter com 
quem deixar a filha de 4 anos. Ela foi uma das 
mães a apoiar a manifestação dos trabalhado-
res. “É um direito deles receber, é um direito da 
criança estar na creche e é um dever do municí-
pio dar esse suporte”, afirmou.
 Com cartazes, apitos e cornetas os tra-
balhadores protestaram, debaixo de chuva, aos 
gritos de “O Bili mentiu, o pagamento não saiu!”
 À tarde, a administração municipal ale-
gou, mais uma vez, que “não há recursos” para 
efetuar o pagamento dos salários em atraso. 
Por essa razão a paralisação foi mantida. “A 
categoria vai permanecer em greve até o paga-
mento efetivo de todos os salários atrasados”, 
afirmou o presidente Rogério Gomes.
 Com isso, a greve já completa 90 dias e 
se torna a maior da categoria de todos os tem-
pos. “Trabalho desde 2002 em uma das primei-
ras escolas sindicalizadas e nunca vi uma situ-
ação como essa”, disse a inspetora da EMEF 
Professor Lúcio Martins Rodrigues, Luzania 
Osório Conceição Magalhães Lima. “Moro há 
35 anos na cidade, criei os meus filhos aqui, 
como pode o prefeito se isolar e não pedir aju-
da ao governo estadual ou ao federal? Não dá 
mais para aguentar”, desabafou.

“Greve de guarda-chuva”, de novo: Pela segunda vez desde junho, trabalhadores reivindicaram salários atrasados sob chuva

Monitora de capoeira, Viviane Araújo: “Luz cortada em casa”

Funcionárias da educação estão com dois salários em atraso

Sem receber, trabalhadores votam pela continuidade da greve 

Rogério Gomes e diretoras do sindicato mobilizaram protesto
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Sindicato luta na Justiça por empregados da assistência social
Departamento jurídico do SindBeneficente vai tomar as providências cabíveis para que os trabalhadores que prestam 
serviços no setor recebam salários e benefícios em atraso
 Contratados pelo Isdem (Instituto Sul-
-Americano da Equidade no Desenvolvimento 
Sustentável e Multisetorial), os trabalhadores 
que prestam serviços na assistência social de 
São Vicente estão com 4 meses de salários em 
atraso e há 7 meses sem receber benefícios.
 A situação foi agravada porque a prefei-
tura descumpriu o acordo firmado com o sindi-
cato no TRT/2ª Região, em 22 de julho, no qual 
havia se comprometido a repassar a verba para 
quitar os salários atrasados de maio e junho até 
o dia 30/07/2015, e o recurso para pagar o salá-
rio de julho até o final de agosto de 2015.
 O departamento jurídico do SindBene-
ficente vai tomar as providências cabíveis no 
prazo legal para fazer valer o acordo firmado. 
Enquanto isso, funcionários buscam fontes de 
renda alternativas para viver. “Tenho meus bra-
ços, graças a Deus, que me dão forças para 
conseguir fazer faxina, e ainda estou lutando 
para pagar minhas contas”, disse a auxiliar de 
limpeza Eunice Ribeiro Viana. 
 A operadora social Cristina Tavares 
Branco trabalha nessa área há 10 anos em São 
Vicente. Ela conta que, nesse período, no se-
tor, já passaram diversas entidades para fazer 
a administração e a contratação de pessoal, 
entre elas Adesaf, Plural, Ibras e agora Isdem. 
“Nós ficamos nessa situação de receber em um 
mês, no outro mês não, e assim por diante. Mas 
quando o Bili entrou piorou muito”, afirma a tra-

balhadora, que atua em um abrigo com capaci-
dade para até 15 crianças e adolescentes.
 Atualmente, por determinação da Jus-
tiça, dois desses abrigos voltaram a funcionar 
em caráter de urgência. “As crianças não po-

dem pagar pelos erros dos outros. São pessoas 
que não têm família”, disse Cristina, que apóia 
a decisão do magistrado. “O juiz está fazendo a 
parte dele. Ele está ali para defender as crian-
ças e adolescentes, e foi uma forma de nos aju-
dar também, porque ele colocou nessa decisão 
para pagar os funcionários para que possamos 
reabrir os abrigos, então também foi uma forma 
de fazer pressão.”
 Agora os trabalhadores aguardam que a 
Justiça tenha com eles a mesma atenção para 
que recebam os salários e benefícios atrasa-
dos, uma vez que trabalham com uma demanda 
fundamental, embora desprezada pela socieda-
de. “Nós queremos nossos salários”, reivindica 
Eunice. “Faço parte da limpeza, mas acredito 
que fazendo meu trabalho também dou uma for-
ça para os outros, porque também é essencial 
lavar as roupas das crianças e fazer a faxina. 
Como se diz, o respeito se inclui em tudo.”
 “Todos somos educadores, independen-
temente de função”, complementa Cristina.

A auxiliar de limpeza Eunice Ribeiro Viana (esq.) e a operadora social Cristina Tavares Branco (dir.) são contratadas do ISDEM

Em reunião com sindicato e trabalhadores, no dia 27 de agosto, prefeitura não deu prazo para fazer o repasse dos salários
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Conheça o tratamento odontológico oferecido pela Dra. Carolina Amaral no sindicato
 O SindBeneficente disponibiliza aos as-
sociados tratamento clínico odontológico. Na 
sede do sindicato, em Santo André/SP, o aten-
dimento é realizado de segunda e quinta-feira, 
das 13h às 17h, e de sexta-feira, das 8h às 17h. 
Na subsede, em Santos/SP, o atendimento é 
feito de terça e quarta-feira, das 8h às 17h. É 
necessário agendar consulta por telefone:
- Sede - Santo André/SP: (11) 4427-5164
- Subsede – Santos/SP: (13) 3235-6894
 A serviço dos trabalhadores está a Dra. 
Carolina Amaral, que realiza, em média, 90 
atendimentos por mês na sede, em Santo An-
dré, e 70 na subsede, em Santos. Confira a se-
guir a entrevista que ela concedeu ao Jornal 3º 
Setor sobre saúde e higiene bucal.

Jornal 3º Setor – Que tratamentos você ofe-
rece no sindicato?
Dra. Carolina Amaral: Tratamentos clínicos, 
como restaurações, limpeza, raspagem, extra-
ções simples, tratamento de canal, que é endo-
dontia. Nós não entramos na área de especiali-
dades. Geralmente, quando o paciente precisa 
de alguma coisa mais específica eu oriento a 
procurar um especialista.

Jornal 3º Setor – Como funciona o atendi-
mento?
Carolina: É com horário marcado. Na primeira 
consulta eu faço uma avaliação que se chama 
anamnese, em que faço perguntas com relação 
à saúde para direcionar o tratamento do pacien-
te, e depois faço o trabalho clínico. Na sequên-
cia marcamos as consultas.

Jornal 3º Setor – O que você tem a dizer so-
bre medo de ir ao dentista?
Carolina: Medo, geralmente, está associado a 
algum trauma que a pessoa sofreu ou a histó-
rias que os outros contam e levam a um trauma. 
Eu converso muito com o paciente para que, 
aos pouquinhos, ele ganhe confiança, criando 
um vínculo entre paciente e dentista. Com isso, 
nós contornamos a situação e as pessoas con-
seguem fazer o tratamento tranquilamente.

Jornal 3º Setor – Há pessoas que têm vergo-
nha de ir ao dentista porque estão com pro-
blema dental. O que você diz sobre isso?
Carolina: O dentista, na verdade, é um profis-
sional para cuidar, justamente, da saúde bucal, 

para que o paciente tenha uma condição social 
melhor, porque às vezes as pessoas têm vergo-
nha de sorrir. Aqui ninguém vai julgar, ao con-
trário, nós estamos aqui para cuidar da saúde 
bucal e essa é a principal função do dentista.

Jornal 3º Setor – Quais os problemas dentais 
mais frequentes?
Carolina: Basicamente cáries e doenças perio-
dontais, que causam inflamações, gengivite, e 
que, em um grau avançado, levam à perda dos 
elementos dentais. Para prevenir isso, o ideal é 
fazer uma visita ao dentista, pelo menos, a cada 
6 meses, para detectar o problema no início e, 
com isso, reverter a situação.

Jornal 3º Setor – Como fazer uma boa higie-
nização?
Carolina: Com uma escova macia, pasta dental 
e, principalmente, fio dental. O ideal é escovar 
os dentes após todas as refeições. Pelo menos, 
quatro vezes por dia: de manhã, após o almo-
ço, após o jantar e antes de dormir, e usar o fio 
dental pelo menos uma vez por dia para ter uma 
condição de saúde bucal.

Jornal 3º Setor – O que você pensa sobre tra-
balhar no sindicato?
Carolina: Faço o tratamento com carinho, 
como se estivesse no meu próprio consultório. 
Não faço distinção. Para mim está maravilhoso, 
procuro atender da melhor forma possível os 
pacientes, esclarecer todas as dúvidas, e acho 
que eles têm gostado. Para mim está sendo 
uma grande oportunidade.

Dra. Carolina Amaral, no consultório do sindicato em Santos

 Em seu ativo trabalho de base, o Sind 
Beneficente visitou, nos últimos quatro me-
ses, mais de 40 entidades do terceiro setor 
em 15 cidades da região do município de Bra-
gança Paulista/SP. 
 O objetivo das visitas é conversar 
com os trabalhadores, verificar o cumprimen-
to da Convenção Coletiva de Trabalho da ca-
tegoria, piso salarial, pagamento correto dos 
benefícios, cadastrar instituições novas e fis-
calizar as relações do trabalho.

 O trabalho está sendo feito sob a co-
ordenação da diretora tesoureira-geral do 
SindBeneficente, Adriana de Freitas.
 Nesse período foram visitadas enti-
dades beneficentes, religiosas e filantrópicas 
nas cidades abaixo:
 Tuiuti, Morungaba, Pedreira, Jagua-
riúna, Holambra, Engenheiro Coelho, Santo 
Antônio de Posse, Paulínia, Igaratá, Guara-
rema, Jacareí, Mairiporã, Sumaré, Franco da 
Rocha e Hortolândia.

Sindicato visita entidades da região de Bragança Paulista/SP
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SINDICALISMO É COISA SÉRIA

SindBeneficente participa do curso Novo Modelo de Comunicação Sindical
Objetivo do treinamento idealizado pelo presidente do sindicato e da FETHESP, Rogério José Gomes Cardoso, é 
melhorar a comunicação do movimento sindical com os trabalhadores

 As funcionárias do SindBeneficente, Taís 
de Freitas, Alessandra Teixeira e Mariléia Melo, 
e a diretora tesoureira-geral, Adriana de Frei-
tas, participaram do 2º módulo do curso Novo 
Modelo de Comunicação Sindical, organizado 
pela FETHESP (Federação dos Empregados 
em Turismo e Hospitalidade do Estado de São 
Paulo), da qual o sindicato é filiado. Realizado 
de 2 a 4 de setembro, em Praia Grande/SP, o 
treinamento foi ministrado pela psicodramatista 
organizacional Regina Moreira, especialista em 
Programação Neurolinguística.

 Segundo o pre-
sidente do SindBenefi-
cente e da FETHESP, 
Rogério Gomes, o obje-
tivo do curso é reciclar 
os meios de comunica-
ção entre os sindicalis-
tas e a base. “Estamos 
propondo uma nova 
forma de chegar ao tra-
balhador, levando a ele 
informação e quanto o 
sindicato é importante 
em seu dia-a-dia.”
 O curso, cujo 
primeiro módulo acon-
teceu em maio de 
2015, é fruto de um 
ano e meio de pesqui-
sas e discussões entre 

o presidente do sindicato e a palestrante. Nele, 
Regina explora técnicas comportamentais e de 
expressões, além de trabalhar com a autoesti-
ma dos participantes e a integração do grupo. 
Os exercícios usados incluem dança, dinâmicas 
de grupo, fala em público, escrita, linguagem 
corporal e filmagem. “Partimos da vivência das 
pessoas de situações do cotidiano e, a partir 
disso, comentamos e tiramos a aprendizagem 
dessas situações”, disse a especialista.
 No encerramento, o presidente Rogério 
Gomes reforçou a necessidade de os partici-

pantes aplicarem o que aprenderam no dia-a-
-dia com os trabalhadores. “Não basta ouvir e 
não pôr em prática. O fundamental é botar em 
prática o que vocês aprenderam”, concluiu. O 
curso teve carga horária de 20 horas e, ao final, 
foram entregues certificados aos participantes.

Presidente Rogério Gomes cobrou esforço dos participantes

Participantes formam “círculo mágico”, para integrar o grupo

Entrega dos certficados no 2º módulo do curso “Novo Modelo de Comunicação Sindical”

SindBeneficente ganha nova ação na Justiça do Trabalho contra a AVAPE
Valor de R$ 146 mil ficará depositado em uma conta judicial para garantir o pagamento dos direitos dos trabalhadores 
da entidade. Quantia arrestada é referente ao crédito que a organização filantrópica possui com a Petrobrás
 O SindBeneficente, através de seu de-
partamento jurídico, ganhou recentemente uma 
nova ação na Justiça do Trabalho contra a AVA-
PE (Associação para Valorização de Pessoas 
com Deficiência). Por decisão judicial a organi-
zação filantrópica de assistência social teve ar-
restado o crédito que possuía junto à Petrobrás, 
no valor de R$ 146 mil, para garantir o paga-
mento de dívidas trabalhistas com seus funcio-
nários, que têm enfrentado frequentes atrasos 
no pagamento de salários e benefícios.

 A Petrobrás possui um convênio com a 
AVAPE, unidade Cubatão, para inclusão de pes-
soas com deficiência em serviços de recepção e 
administrativos. A quantia embargada pela Jus-
tiça do Trabalho vai ficar depositada em uma 
conta judicial. Essa é mais uma vitória do sin-
dicato para os trabalhadores da entidade. Em 
junho, também foi arrestado o crédito de mais 
de R$ 1 milhão que a instituição possuía com o 
município de Guarulhos, também para assegu-
rar a remuneração dos empregados.Em junho crédito de R$ 1 milhão também havia sido arrestado


