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Confira as conquistas do sindicato na Convenção 2016

SindBeneficente fir-
mou, com apoio da 

Benefícios do 
sindicato

Sindicato renova acordos coletivos com
entidades da região de Bragança Paulista

Assembleia com funcionárias do Lar São Vicente, em Nazaré Paulista/SP

APLICATIVO DO
SINDBENEFICENTE
O sindicato dos
trabalhadores do
terceiro setor no

seu celular PÁG. 4

No aplicativo do sindicato você acessará com mais facilidade:

• Convenções Coletivas

• Nossa história

• Representação

• Localização

• Benefícios

• Serviços

• Imagens

• Notícias

• Site

• Base territorial

• Jornal do sindicato
• Informativos

Digite “sindbeneficente” na Google Store ou Apple Store para baixar

diretora tesoureira-ge-
ral do SindBeneficente, 

Em greve não 
se volta atrás

Sócio do sindicato tem direi-
to a desconto na hospeda-
gem na Colônia de Férias 
da FETHESP (foto). Veja 
esse e outros benefícios 
nessa edição.         PÁGS. 7 e 8

Diretor presidente: Rogério Gomes Junho, Julho e Agosto de 2016 sindbeneficente@sindbeneficente.org.br

Rogério Gomes:
“Em matéria de paralisação 
por causa de salário atrasa-
do, só se volta a trabalhar 
quando todos os direitos 
são cumpridos!”          PÁG. 2

O
FETHESP, as Convenções 
Coletivas da nossa catego-
ria para todas as regiões do 
Estado de São Paulo.

 Para trabalhadores 
dos municípios da região 
de São José do Rio Preto 
as diferenças salariais de-
verão ser pagas desde 1º 
de fevereiro de 2016. Já 

para as cidades do litoral 
sul e do resto do Estado, a 
data-base para o pagamen-
to é 1º de março de 2016.
 Tivemos uma das 
negociações mais difíceis 

de nossa história em fun-
ção da instransigência pa-
tronal e da crise que o País 
atravessa, o que compli-
cou o fechamento das ne-
gociações. Apesar disso, 

conquistamos com muita 
luta índices de reajuste 
que recuperam a inflação 
e cláusulas com melhorias 
sociais, como o seguro de 
vida gratuito.         PÁGS. 3 e 4

A
Adriana de Freitas, está vi-
sitando entidades de muni-
cípios da região de Bragan-
ça Paulista para renovar 
acordos coletivos que re-
gulamentam a jornada de 
trabalho 12X36 horas. Ela 
ressalta que esse tipo de 
acordo só pode ser feito 
com anuência do sindicato 
a partir de assembleia com 
os trabalhadores.        PÁG. 5

Reajuste e pisos salariais repuseram a inflação e trabalhadores passaram a ter seguro de vida gratuito
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EXPEDIENTE Sede Santo André/SP
Rua Henrique Porchat, 44

- Vila Bastos -
CEP: 09041-170

Tel: (11) 4427-5164
Fax: (11) 4468-1679

Subsede Santos/SP
Rua Carvalho de Mendonça, 224 

- Cj. 31 - Vila Belmiro -
CEP: 11070-101

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

Subsede Bragança Paulista/SP
Rua Expedicionário Basílio

Zecchin Júnior, 280 - Centro - 
CEP: 12914-020

Tel: (11) 4032-8570
Fax: (11) 4032-8365

Diretor Presidente
Rogério José Gomes Cardoso

Jornalismo e diagramação
Leonardo Lelis

(MTB 56291/SP)

Palavra do presidente: Em greve não se volta atrás
ompanheiras e Companheiros, temos visto 
ultimamente em nossa categoria diversos 

Rogério José Gomes Cardoso
Presidente do SindBeneficente

C
casos de trabalhadores que, em greve por falta 
de recebimento de salários e benefícios, e pres-
sionados pelos patrões, voltam a trabalhar por 
medo de perderem o emprego, sendo ameaça-
dos e assediados moralmente inclusive por co-
legas de trabalho, conhecidos como fura greve.
 Em primeiro lugar, é preciso entender 
que a greve é um direito do trabalhador previs-
to na Constituição Federal, e que todas as nos-
sas paralisações, sem exceção, foram julgadas 
como justas e “não abusivas” pela Justiça do 
Trabalho. Sendo assim, segundo a lei de greve, 
os empregados grevistas passam a ter estabili-
dade de emprego, não podendo ser demitidos 
enquanto perdurar a greve!

 Além disso, julgada legal, os dias pa-
rados não podem ser descontados e o tra-
balhador não pode ser responsabilizado por 
nada judicialmente. Quem responde jurídica 
e administrativamente pela greve e suas con-
sequências é o sindicato.
 Por tudo isso tenho apelado repetida-
mente aos trabalhadores e trabalhadoras que 
estão paralisados para que não voltem a tra-
balhar e que denunciem os patrões e colegas 
que ameaçam com represálias, pois isso é 
crime, é assédio moral e não pode acontecer. 
 Em matéria de paralisação por causa 
de salário atrasado, só se volta a trabalhar 
quando a greve termina, e greve só termina 
quando todos os direitos são efetivamente 
cumpridos!

Denuncie o assédio moral e irregularidades no trabalho ao sindicato
O que é assédio moral no trabalho?

 O assédio moral no trabalho é um con-
junto de atitudes causadas por alguém no am-
biente de trabalho com o intuito de constranger 
ou humilhar um trabalhador.

 Para ser considerado assédio moral, as 
atitudes que causam humilhação à vítima são 
repetitivas e, quando não combatido, podem 
causar a perda do emprego do trabalhador.

Quem provoca assédio moral na empresa?

 Todas as pessoas que trabalham dentro 
da empresa podem provocar ou sofrer assédio 
moral no trabalho.

 Normalmente, o assédio moral é prati-
cado por aqueles que ocupam os cargos mais 
altos da empresa ou que possuem mais influên-
cia no trabalho, mas existem casos em que os 
trabalhadores dos cargos mais baixos causam 
esse tipo de assédio.

O que fazer quando está
ocorrendo assédio moral no trabalho?

• Não dê atenção para as afirmações ditas nas 
conversas ofensivas, violentas e injustas do as-
sediador;

• Procure conversar com os colegas do seu de-
partamento para resolver o problema de assé-
dio moral na empresa;

• Marque os atos da agressão em um caderni-
nho de anotações. Inclua as conversas, data, 

local, horário e contexto em que ocorreu a hu-
milhação. Lembre-se que também é necessário 
ter provas concretas e testemunhas para garan-
tir a ocorrência de assédio moral no trabalho an-
tes entrar com ação na Justiça;

• Quando precisar falar com o agressor, procure 
estar na presença de uma testemunha;

• Entre em contato com o departamento de RH 
da empresa onde você trabalha; 

• Se não conseguir impedir a situação, faça sua 
denúncia ao sindicato!

DISK DENÚNCIA

(11) 4427-5164
Denuncie ao sindicato o assédio moral

no trabalho, o não cumprimento da
Convenção Coletiva e o desrespeito

à legislação trabalhista.
Seu nome será preservado e

seus direitos serão defendidos.
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Veja como ficaram as Convenções Coletivas 2016 da nossa categoria por região

REAJUSTE SALARIAL
A partir de 01/03/2016 fica

estabelecido o reajuste de 10%

Estado de São Paulo Região de São José do Rio Preto Baixada Santista

REAJUSTE SALARIAL
A partir de 01/02/2016 fica

estabelecido o reajuste de 10%

REAJUSTE SALARIAL
A partir de 01/03/2016 fica

estabelecido o reajuste de 9%

FUNÇÃO PISO (R$)

Menor Aprendiz

Auxiliar de
Enfermagem R$ 1.231,00

R$ 880,00

Auxiliar de
Desenvolvimento 

Infantil / ADI

Assistente Social R$ 1.300,00

R$ 1.231,00

R$ 1.574,62

R$ 1.574,62

Demais funções R$ 1.050,00

Veja os novos Pisos Salariais por Função e os valores da Cesta Básica e Vale Refeição

FUNÇÃO PISO (R$)

Menor Aprendiz R$ 880,00

Recepcionista,
Mensageiro,

Servente, Copeira
e Serviços Gerais

R$ 1.020,00

Professor do
Terceiro Setor R$ 1.650,00

Auxiliar de
Desenvolvimento 

Infantil / ADI,
Monitor(a) e Demais 

Empregados

R$ 1.035,00

Assistente Social
(jornada semanal

de 30 horas)
R$ 1.300,00

Porteiro
Vigia

Lactarista
Cozinheiro(a)

R$ 1.107,22
R$ 1.107,22
R$ 1.147,61
R$ 1.266,41

FUNÇÃO PISO (R$)

Recepcionista
Encarregado Administrativo

R$ 1.147,61
R$ 1.758,24

Instrutor R$ 1.342,20
Coordenador (a) Pedagógico (a) R$ 3.445,20

Cuidador de Idoso
Monitor (a) / Educador

Auxiliar de Cozinha
Auxiliar de Manutenção

Assistente Administrativo
Escriturário (a)

Pedagogo

R$ 1.070,85
R$ 1.341,25
R$ 1.107,22
R$ 1.147,61
R$ 1.286,60
R$ 1.147,61
R$ 1.378,08

Assistente Social
(Jornada máxima diária de 6 horas) R$ 2.983,20

Operador de Telemarketing
(Jornada máxima diária de 6 horas) R$ 1.140,48

Oficineiros de Artes Marciais / Ciências /
Musicais / Informática (Salário Hora/Aula)

R$ 12,10 + 1/6
de DSR Semanal

Servente e Auxiliar de Limpeza R$ 1.102,46

Demais Funções R$ 1.102,46

R$ 1.500,00

Educador Infantil R$ 1.300,00Professor de
Educação Infantil
do Terceiro Setor

R$ 1.907,23

Instrutores de
Atividade de

Educação Física

Técnico de
Enfermagem

Educador do
Terceiro Setor

BENEFÍCIO VALOR
Cesta Básica / 

Vale Alimentação 
(mensal)

Vale-Refeição
(por dia) R$ 18,40

R$ 121,00

BENEFÍCIO VALOR
Cesta Básica / 

Vale Alimentação 
(mensal)

Vale-Refeição
(por dia) R$ 21,00

R$ 122,00

BENEFÍCIO VALOR

Cesta Básica / 
Vale Alimentação (mensal)

Vale-Refeição
(por dia) R$ 20,00

R$ 200,00

Por dentro da Convenção Coletiva de Trabalho:
 Os trabalhadores podem conferir a íntegra da Convenção Coletiva 2016 no nosso site: www.sindbeneficente.org.br, e 
também no aplicativo do SindBeneficente para celular, ou através do site do Ministério do Trabalho pelos MRs MR024593/2016 
(Estado de São Paulo), MR017605/2016 (Região de São José do Rio Preto), MR026834/2016 (Baixada Santista) ou podem 
entrar em contato conosco pelo telefone: (11) 4427-5164 ou por e-mail: sindbeneficente@sindbeneficente.org.br
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SindBeneficente apresenta
seu aplicativo para celular

Nova ferramenta facilita o acesso a informações, como convenções 
coletivas, imagens, notícias, benefícios e serviços

 Companheiras e Compa-
nheiros, o SindBeneficente apre-
senta uma nova ferramenta de 
comunicação com seus trabalha-
dores representados: O aplicativo 
do sindicato para smartphones.
 No APP o usuário poderá 
acessar, com muito mais facilida-
de, as convenções coletivas de 
trabalho dos empregados em ins-
tituições beneficentes, religiosas 
e filantrópicas no Estado de São 
Paulo, imagens e novidades dos 
nossos movimentos e ações sin-
dicais, notícias, site, informativos, 
jornal do sindicato, benefícios, ser-
viços, localização, entre outras in-
formações.
 Segundo o presidente do 
SindBeneficente, Rogério José Go-
mes Cardoso, o celular é um item 

presente na vida de praticamente 
todos os brasileiros, e utilizar um 
aplicativo como meio de comuni-
cação direto com o trabalhador vai 
proporcionar acesso mais fácil à in-
formação, permitindo com que ele 
fique por dentro de seus direitos 
trabalhistas e benefícios garanti-
dos por convenção coletiva, além 
de aproximar a entidade sindical 
dos seus representados.
 O aplicativo é gratuito e, 
para baixá-lo, é necessário ter um 
celular com a plataforma Android 
ou IOS (iPhone), e procurar a pala-
vra “sindbeneficente” no campo de 
buscas da Google Play Store ou da 
Apple Store.
 Em caso de dúvida, entre 
em contato com o sindicato pelo te-
lefone: (11) 4427-5164.

NO APLICATIVO DO SINDICATO, ACESSE COM MAIS FACILIDADE:

Convenções Coletivas Localização ServiçosGuia de benefícios

Notícias Fotos Jornal do sindicatoRepresentação

Sindicato conquista seguro de vida gratuito para os trabalhadores em Convenção
Presidente do SindBeneficente Rogério José Gomes Cardoso coordenou a negociação coletiva que trouxe diversas conquistas sociais

ntre as conquistas sociais al-
cançadas na Convenção Cole-

Presidente Rogério Gomes em negociação coletiva com o sindicato patronal no dia 3 de março

E
tiva 2016, o presidente do SindBe-
neficente, Rogério José Gomes 
Cardoso, destaca a cláusula que 
estabelece que os empregadores 
deverão conceder seguro de vida 
em grupo inteiramente gratuito aos 
seus empregados a fim de atender 
as necessidades de auxílio funeral 
e indenização por morte ou invali-
dez permanente. 
 De acordo com a cláusula 
do seguro de vida, que consta so-
mente das Convenções Coletivas 
dos Empregados da Baixada San-
tista e do Estado de São Paulo, o 
custo do seguro será suportado 
integralmente pela instituição em-
pregadora. “Estamos lutando para 
inserir a mesma cláusula na Con-
venção Coletiva dos Empregados 

da região de São José do Rio Pre-
to”, explica Gomes.
 A cláusula não tem natu-
reza salarial, por não se constituir 
em contraprestação de serviços, 
sendo assim, a empresa não pode 
descontar o custo do seguro de 
vida do salário do trabalhador e, se 
isso ocorrer, deverá restituir o valor 
recolhido indevidamente no ato de 
rescisão do contrato de trabalho.

 Na mesma cláusula se 
destaca ainda o artigo sobre for-
necimento gratuito de Assistência 
Psicológica Social e Nutricional 
(APSN) aos empregados que es-
tejam em situação de forte impacto 
emocional decorrente, inclusive, de 
doenças crônicas, invalidez, envol-
vimento com álcool e drogas, luto, 
acidente, violência, vítima de crime, 
aposentadoria e envelhecimento.

 A Convenção Coletiva de 
Trabalho esclarece que entende-se 
por Assistência Social, o serviço 
que presta atendimento ao segu-
rado e dependentes que se encon-
tram em situação de risco e de vul-
nerabilidade social.
 Assistência Nutricional, por 
sua vez, é o serviço que prestará 
informações e esclarecimentos ao 
segurado e seus dependentes de 
possíveis dúvidas e dicas nutricio-
nais, bem como nutrição e saúde, 
esporte, estética entre outras, em 
situações específicas de doenças 
tais como: hipertensão, diabetes, 
doenças metabólicas, cardiopatias, 
câncer, alergias alimentares, doen-
ça celíaca, orientação para cuida-
dores ou familiares sobre dúvidas 
com alimentação por sonda enteral 
ou parental.



5

Sindicato renova acordos coletivos com entidades da região de Bragança Paulista
Trabalho do SindBeneficente regulamenta a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso dos empregados das instituições

m seu atuante trabalho de 
base, o SindBeneficente está 

Funcionárias do Lar São Vicente de Paulo, de Nazaré Paulista, votam pela aprovação da jornada 12X36 horas

Trabalhadoras assinam acordo de jornada

A diretora tesoureira-geral, Adriana de Freitas

 A subsede do sindicato em 
Bragança Paulista está localizada 
em um ponto estratégico para aten-
der os trabalhadores da categoria. 
 Contando com o trabalho 
da equipe SindBeneficente os tra-
balhadores da região tem assisten-
cia sindical proxima além dos bene-
ficios concedidos aos associados. 
 A subsede de Bragança 
Paulista é administrada pela direto-
ra tesoureira-geral Adriana de Frei-
tas e funciona no horário das 9h às 
18h de segunda a sexta-feira.
 Confira!

Fique sócio do
sindicato e fortaleça

a luta de toda
a categoria

E
visitando entidades beneficentes, 
religiosas e filantrópicas em todo o 
Estado de São Paulo para renovar 
acordos coletivos, levar informa-
ções para a categoria, e fiscalizar 
as relações do trabalho e o cumpri-
mento da Convenção Coletiva.
 Em maio, a diretora tesou-
reira-geral do sindicato, Adriana de 

Freitas, percorreu os municípios 
da região de Bragança Paulista 
para realizar, entre outras ações, 
assembleias com os trabalhadores 
para renovar acordos de jornada 
de trabalho de 12X36 horas.
 Segundo Adriana, foram 
renovados 15 acordos coletivos e 
fechados outros 5 novos com ins-
tituições do terceiro setor situadas 
nas cidades de Pedra Bela, Atibaia, 

Pinhalzinho, Bragança 
Paulista, Joanópolis e 
Nazaré Paulista.
 Conforme es-
tabelece a legislação, 
o empregador só pode 
implementar o regime 
de 12 horas de traba-
lho por 36 horas de 
descanso mediante 
acordo ou convenção 
coletiva do trabalho fir-
mado com o sindicato 
profissional. 
 Nesse caso, 
os trabalhadores pre-
cisam decidir, através 
de votação em assem-
bleia com a entidade 
sindical, se aceitam a 
adoção da jornada es-

pecial, a exemplo da que foi reali-
zada pelo SindBeneficente no Lar 
Vicente de Paulo, de Nazaré Pau-
lista, no dia 6 de maio.
 A diretora do sindicato res-
salta ainda que determinadas fun-
ções já possuem jornada específi-
ca, como, por exemplo, operador 
de telemarketing, cujo tempo de 
trabalho é de, no máximo, 06 (seis) 
horas diárias, conforme determina 

o item 5.3 do Anexo II da Norma 
Regulamentadora (NR) 17, do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego.

Conheça a subsede do sindicato em Bragança Paulista
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Sindicato investe na reestruturação da subsede Santos
 O SindBeneficente investiu na aquisição 
de mobiliário e equipamentos para sua subsede 
em Santos/SP para acomodar melhor os traba-
lhadores que vão ao sindicato em busca de as-
sistência sindical e odontológica.
 Segundo o presidente do SindBenefi-
cente, Rogério Gomes, a renovação dos assen-
tos era necessária para poder continuar aten-
dendo com qualidade os trabalhadores, pois as 

Subsede do SindBeneficente em Santos/SP foi revitalizada com a aquisição de novas cadeiras

SindBeneficente garante pagamento a trabalhadores
que estavam com salário em atraso

Funcionários de associação filantrópica de Cubatão receberam o salário de maio, que estava atrasado, após sindicato notificar a entidade

SindBeneficente garantiu aos 20 trabalha-
dores da Associação Casa da Esperança e 

Sala de atendimento recebeu novos assentos para oferecer maior conforto aos trabalhadores

Trabalhadores da Casa Esperança receberam salário de maio

antigas cadeiras estavam desgastadas e preci-
savam ser substituídas.
 Localizada na rua Carvalho de Mendon-
ça, 224, Conj. 31 - Vila Belmiro, a unidade do 
sindicato  em Santos presta atendimento aos 
trabalhadores das nove cidades da Baixada 
Santista: Bertioga, Guarujá, Cubatão, Santos, 
São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Ita-
nhaém, Peruíbe.

 Na subsede são realizados serviços 
como assistência jurídica, homologações, orien-
tações trabalhistas, entre outros.
 O local também conta com consultório 
odontológico. O atendimento é feito pela Dra. 
Carolina Amaral, de terça e quarta-feira, das 8h 
às 17h. Podem utilizar o serviço os associados 
ao sindicato e seus dependentes. É necessário 
marcar consulta pelo telefone (13) 3235-6894.

Google Street View

O
Cidadania Dr. Leão de Moura, de Cubatão/SP, 
o recebimento do salário do mês de maio, que 
estava em atraso.
 A instituição, que auxilia mais de 400 
pessoas com deficiência através de diversas 
atividades voltadas para a reabilitação física e 
motora, é conveniada da Prefeitura Municipal 
de Cubatão e depende de repasses de verba 
da administração pública para pagar os salários 
dos funcionários.
 Em função do não recebimento do re-
curso, a entidade atrasou em uma semana o 
pagamento do salário dos empregados, que de-
nunciaram a situação à subsede do SindBenefi-
cente em Santos. 
 Através da ação rápida do presidente 
Rogério Gomes, do departamento jurídico e da 
assessora de base, Mariléia Melo, foi realizada 

uma assembleia com os funcionários, sendo 
aprovado estado de greve e o encaminhamento 
de notificação para o pagamento dos salários 
em 72 horas para a associação, a Secretaria 

Municipal de Saúde e a Prefeitura.
 A notificação foi entregue na terça-feira, 
14 de junho, e, na tarde de 16 de junho, quin-
ta-feira, os trabalhadores receberam o salário 
dentro do prazo estabelecido, o que deu fim à 
possibilidade de uma greve. “Todos os funcio-
nários parabenizaram nossa atuação, que foi 
eficaz e eficiente”, conta a assistente adminis-
trativa da subsede Santos, Fernanda Lopes.
 O presidente do SindBeneficente, Ro-
gério José Gomes Cardoso, afirma que vitórias 
como essa são sempre gratificantes, uma vez 
que o sindicato é a resposta para a ansiedade 
do trabalhador, mas alerta para a necessidade 
de a categoria estar sempre unida, e não ape-
nas nos momentos de emergência. “Sindicato 
fortalecido significa trabalhador amparado. As 
pessoas precisam acreditar na luta do sindicato, 
que é no dia-a-dia, e não só quando o sapato 
aperta o calo”, afirma.
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Sindicato oferece
benefícios a
associados

 O SindBeneficente mantém 
convênios com empresas de diver-
sos setores para oferecer aos as-
sociados vantagens e descontos. 
Entre os conveniados do sindicato 
destacamos clínicas médicas de 
várias especialidades, laborató-
rios, escolas, cursos de idiomas, 
parques de diversões, colônia de 
férias, farmácias, buffets infantis, 
atendimento odontológico e orien-
tações jurídicas.
 A lista completa de convê-
nios você encontra em nosso apli-
cativo para celular nas seções 
“Benefícios” e “Serviços”.
 Para utilizar os benefícios 
do o trabalhador precisa ir pessoal-
mente ao SindBeneficente e preen-
cher a proposta de sindicalização, 
podendo incluir seus filhos, pais e 
cônjuge  como dependentes. 
 Ex-funcionários de insti-
tuições beneficentes, religiosas 
e filantrópicas também podem se 
associar, mas não é permitida a in-
clusão de dependentes.
 O horário de funcionamento 
do sindicato é das 9h às 18h. Confi-
ra a unidade mais próxima de você:

Sede Santo André/SP
Rua Henrique Porchat, 44

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

Subsede Santos/SP
Rua Carvalho de Mendonça, 224 

- Conj. 31 - Vila Belmiro -
CEP: 11070-101

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

Subsede Bragança Paulista/SP
Rua Expedicionário Basílio

Zecchin Júnior, 280 - Centro -
CEP: 12914-020

Tel: (11) 4032-8570
Fax: (11) 4032-8365

 Centenas de trabalhadores 
estão sendo beneficiados pelos 
acordos coletivos de trabalho fe-
chados pela equipe do SindBene-
ficente em todo o Estado. 
 Entre outras entidades que 
firmaram acordo coletivo com o sin-
dicato em 2016 estão Beneficência 
Nipo Brasileira de São Paulo, Asso-
ciação Casa da Criança de Santos, 
Comitê de Fomento Industrial do 
Polo do Grande ABC - COFIP-ABC, 
Instituto Acqua - Ação, Cidadania, 
Qualidade Urbana e Ambiental, 
Asilo de Inválidos de Santos, Ins-
tituto Brasileiro de Alternativa para 
Saúde e Meio Ambiente - IBRAAS, 
Centro de Desenvolvimento e In-
tegração Social da Criança Perdo-
ense, Instituição Serviço Assisten-
cial de Acolhimento Instituicional 
– SAMA de Bragança Paulista, Lar 
Evangélico de Amparo a Velhice 
de Santos, entre outros. “Temos 
Instituições em toda a base territo-

ACT’s garantem a regularização de situações especificas e criam mais beneficios para a categoria

Vem aí o novo site do SindBeneficente!
 O SindBeneficente, através 
do presidente Rogério Gomes, está 
investindo em um novo site para o 
sindicato, mais leve e moderno, 
com o objetivo de criar um canal de 
comunicação eficiente com os nos-
sos representados.
 Nossa nova página na inter-
net levará informações à categoria 
através de notícias, imagens e ví-
deos e contará com espaços para  
convenções coletivas, denúncias 
trabalhistas, serviços, benefícios, 
orientações jurídicas, homologa-
ções, newsletter, entre outros.
 Ambos site e aplicativo do 
sindicato para celular são ferra-
mentas para promover interação 
com agilidade, com isso espera-
mos também trazer os trabalhado-
res para um diálogo mais próximo.
 Fique ligado! Modelo do novo site do sindicato (www.sindbeneficente.org.br) que está em desenvolvimento

rial que solicitam acordos coletivos 
para trabalhar de maneira correta 
visando a preservar, reconhecer e 
valorizar os trabalhadores, por isso 
faço meu trabalho com atenção e 
dedicação, pois sei que quando fi-
nalizamos a renovação dos ACT’s 
estamos beneficiando toda a cate-
goria”,  diz  Naina Jagow, respon-

savel pela realização e renovação 
dos Acordos Coletivos de Trabalho.
 Sendo uma importante fer-
ramenta de trabalho, os ACT’s ga-
rantem aos trabalhadores a regu-
larização de situações especificas 
além de criar mais beneficios para 
a categoria profissional. “Quando 
realizamos um acordo coletivo de 
trabalho nos aproximamos mais da 
categoria, contribuindo de forma 
direta na valorização e reconhe-
cimento do trabalho desenvolvido 
pelos companheiros e companhei-
ras”, diz o presidente do sindicato, 
Rogério Gomes.
 Para tirar duvidas sobre 
os Acordos Coletivos de Trabalho 
(ACT’s) entre em contato com o 
sindicato pelo e-mail:

act@sindbeneficente.org.br

 Ou ligue: (11) 4427-5164 e 
fale com Naína Jagow, do departa-
mento de ACT’s.

Naína Jagow, do departamento de ACT’S

Saiba mais sobre Acordos Coletivos de Trabalho
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Benefício do sindicato para os associados: Colônia de Férias da FETHESP
ituada em Praia Grande, no litoral paulista, 
a Colônia de Férias da FETHESP dispõe de S

23 apartamentos, com capacidade para, aproxi-
madamente, 100 pessoas. A 200 metros do mar, 
você desfrutará de conforto e segurança, e ain-
da vai saborear deliciosas refeições no café da 
manhã, almoço e jantar.
 Os dormitórios são equipados com venti-
lador de teto, roupa de cama, banheiro privativo, 
cama de solteiro, cama de casal e/ou beliches. 
A colônia possui ainda piscina, bar, churrasquei-

ra, refeitório, salão de jogos, sala de TV, kara-
oke, rede de biribol para diversão na piscina e 
auditório para eventos. Para hospedar-se é ne-
cessário fazer a reserva através do SindBenefi-
cente pelo telefone (11) 4427-5164.

Endereço da Colônia de Férias da FETHESP
Av. dos Sindicatos, 625 – Vila Mirim
Praia Grande/SP – CEP: 11704-650

Tel/Fax: (13) 3494-2579 | www.fethesp.org.br
E-mail: coloniadeferias@fethesp.org.br

Curta a página da FETHESP no Facebook!

Benefício do sindicato para os associados: Atendimento odontológico
O SindBeneficente oferece atendimento odontológico para seus associados e dependentes. É necessário agendar consulta por telefone

SUBSEDE SANTOSSEDE SANTO ANDRÉ SUBSEDE BRAGANÇA PAULISTA

Sindicalismo é coisa séria

Convênio Odonto AR
Horário de atendimento:

Segunda-feira, das 8h às 11h30

Terça-feira, das 14h às 18h

Sexta-feira, das 14h às 18h

Rua Dr. Freitas, 750 - Matadouro -
Bragança Paulista/SP - CEP: 12910-340

Tel: (11) 2277-4474

Dra. Carolina Amaral
Horário de atendimento:

Terça-feira, das 8h às 11h30
e das 13 h às 17h

Quarta-feira, das 8h às 11h30
e das 13h às 17h

Rua Carvalho de Mendonça, 224 - Cj. 31 -
Vila Belmiro - Santos/SP - CEP: 11070-101

Tel: (13) 3235-6894

Dra. Carolina Amaral
Horário de atendimento:

Segunda-feira, das 13h às 17h

Quinta-feira, das 13h às 17h

Sexta-feira, das 8h às 11h30
e das 13h às 17h

Rua Henrique Porchat, 44 - Vila Bastos -
Santo André/SP - CEP: 09041-170

Tel: (11) 4427-5164


