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

Filiado à

www.sindbeneficente.org.br

Diretor presidente: Rogério Gomes Julho de 2017 sindbeneficente@sindbeneficente.org.br

Ações do Departamento Jurídico do SindBeneficente agitam São Vicente
SindBeneficente em Movimento

 Após deliberação da Diretoria, o presi-
dente do SindBeneficente, Rogério José Gomes 
Cardoso, autorizou o Departamento Jurídico a 
entrar com ações para regularização dos direi-
tos dos trabalhadores das entidades de São Vi-

AÇÕES DE CUMPRIMENTO
Instituição Nº do processo Creche Andamento

APM Núcleo de Atendimento ao
Autista Ana Lúcia Almeida de Oliveira 1000023-63.2017.05.02.0482 NUMAA Ganhamos.

Multa por atraso de salário.

Nº

1

APM da EMEI Profª Maria
Guilhermina Mimi Machado 1000010-64.2017.5.02.0482

APM da EMEI Profª Maria
Guilhermina Mimi Machado

Ganhamos.
Multa por atraso de salário.

2

APM Raul Rocha do Amaral 1000042-09.2016.5.02.0481 APM Raul Rocha do Amaral Ganhamos / Execução. Multa por 
atraso de salário e multa normativa.

3

APM Prof. Lucio Martins Rodrigues 1000039-54.2016.5.02.0481
APM Prof. Lucio Martins 

Rodrigues
Ganhamos / Recurso

Multa por atraso de salário.
4

APM da EMEF Prof. Renan Alves Leite 1000051-65.2016.5.02.0482
APM da EMEF Prof. Renan 

Alves Leite
Ganhamos / Recurso

Multa por atraso de salário.
5

APM da EMEI Dom Pedro I 1000052-50.2016.5.02.0482 APM da EMEI Dom Pedro I Ganhamos / Recurso
Multa por atraso de salário.

6

APM Prof. Constante Luciano Clemente Houmont 1000325-29.2016.5.02.0482
APM Prof. Constante

Luciano Clemente Houmont
Ganhamos / Execução

Multa por atraso de salário.
7

APM da EMEF CAIC Ayrton Senna da Silva 1000352-12.2016.5.02.0482
APM da EMEF CAIC Ayrton 

Senna da Silva
Ganhamos / Recurso

Multa por atraso de salário.
8

APM da União Cívica Feminina 1001097-89.2016.5.02.0482 CECOF Especial I Ganhamos / Recurso 
Multa por atraso de salário.

9

Sociedade de Amigos em Defesa da
Educação Infantil de São Vicente 1000504-94.2015.5.02.0482 Creche Sorriso da Criança Ganhamos / Execução

Multa por atraso de salário.
10

Centro Comunitário e Beneficente do Parque Bitaru 1000502-27.2015.05.02.0482 Creche Amor e Perseverança Ganhamos / Execução
Multa por atraso de salário.

11

cente, APMs (Associações de Pais e Mestres) e 
creches.
 Esse trabalho só foi possível graças à 
equipe de trabalho do SindBeneficente, da sub-
sede Santos, dos advogados do departamento 

jurídico, da Diretoria e, principalmente, da cola-
boração dos associados e das associadas do 
sindicato.
 Veja abaixo as ações impetradas atra-
vés dos advogados Dra. Reggiane e Dr. Carlos.
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Instituição Nº do processo Creche AndamentoNº
Associação das Mulheres em

Defesa da Vila Margarida 1000503-15.2015.5.02.0481 Creche Danilo Ileck Execução
Multa por atraso de salário.

12

Comunidade de Amigos da Criança do Jockey Club 1000035-14.2016.5.02.0482 Creche Alessandra B. Argelim Ganhamos / Execução. Multa por 
atraso de salário e multa normativa.

13

Creche Nossa Senhora de Fátima 1000036-96.2016.5.02.0482 Creche Nossa Sra. de Fátima Ganhamos / Recurso. Multa por 
atraso de salário e multa normativa.

14

Associação Comunitária Evangélica 1000035-17.2016.5.02.0481 Creche Paraíso Infantil Ganhamos / Recurso.
Multa por atraso de salário.

15

Associação Comunitária da Vila Margarida 1000038-66.2016.5.02.0482 Creche Tio José Ganhamos / Recurso
Multa por atraso de salário.

16

Associação Beneficente Nossa Sra. da Assunção 1000037-84.2016.5.02.0481 Creche Vovó Zefa Ganhamos / Recurso
Multa por atraso de salário.

17

Associação Maria de Deus 1000247-35.2016.5.02.0482 Creche Catarina Rampon Ganhamos / Agravo. 
Multa por atraso de salário.

18

Associação Tia Cida e Vovô Ivo 1000635-35.2016.5.02.0482 Creche Tia Cida e Vovô Ivo Ganhamos / Recurso.
Multa por atraso de salário.

19

Associação Verde Mar 1000038-69.2016.5.02.0481 Creche Luiza Parizotto Ganhamos / Recurso. Multa por 
atraso de salário e multa normativa.

20

Associação de Mulheres do Conjunto Habitacional
Tancredo Neves 1001200-96.2016.5.02.0482 Creche Judith Cunha Amorim Ganhamos / Recurso.

Multa por atraso de salário.
21

Clube de Mães Nova Geração Jd. do Rio Branco 1000019-26.2017.5.02.0482 Creche Menino Jesus Ganhamos. 
Multa por atraso de salário.

22

Associação Amigos da Criança do Humaitá 1000013-19.2017.5.02.0482 Creche Julia Maria de Jesus Ganhamos. 
Multa por atraso de salário.

23

Creche Lar Cinderela 013-15.2007.48102007 Creche Lar Cinderela Já receberam.24

Associação dos Amigos do
Bairro da Vila Cascatinha 1000012-34.2017.5.02.0482 Creche Vovó Esperança

Ganhamos. Pagamento de salários 
atrasados e multas por atraso de 

salário e atraso de 13º.
25

Centro Comunitário Catarina de Morais 1000011-49.2017.5.02.0482 Creche Neusa da Silva Luiz Ganhamos.
Multa por atraso de salário.

26

Clube das Mães da Vila Ponte Nova 1000015-86.2017.5.02.0482
Creche Tia Regina

S. Nascimento
Ganhamos. 

Multa por atraso de salário.
27
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Reforma Trabalhista: Um assalto aos direitos dos trabalhadores

DISQUE DENÚNCIAPOR DENTRO DA CONVENÇÃO

Os trabalhadores podem
consultar e baixar a íntegra das

Convenções Coletivas
de Trabalho 2017-2018

em nosso site
na internet.

Acesse:
www.sindbeneficente.org.br

Uma publicação da UGT-SP e Entidades Filiadas

Santo André
(11) 4427-5164

Região Bragança
Paulista

(11) 4032-8570

Baixada Santista
(13) 3235-6894

Denuncie ao sindicato o
assédio moral no
trabalho, o não
cumprimento da

Convenção Coletiva
e o desrespeito à legisla-
ção trabalhista. Seu nome 

será preservado e seus
direitos serão defendidos.
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Mais do que nunca, ser associado do
sindicato é garantir direitos

ompanheiros e Companheiras, vamos ter uma conversa franca e 
objetiva com todos. Os direitos trabalhistas no nosso País estão C

sob verdadeiro ataque do governo Michel Temer. Querem retirar de nós 
garantias conquistadas com muita luta e esforço do movimento sindical 
brasileiro, único representante dos trabalhadores do nosso País.
 Estamos extremamente preocupados, uma vez que jogam con-
tra o movimento sindical, o governo federal, os patrões, a imprensa, 
a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. O momento é de 
crise na política nacional, entretanto, este governo tenta abafar a crise 
institucionalizada no meio político através de uma reforma trabalhista, 
que em nada reflete ganhos à classe trabalhadora, mas sim retira direi-
tos consagrados pela CLT e pelas Convenções Coletivas de Trabalho.
 Querem retirar de nós o direito à homologação da rescisão do 
contrato de trabalho nas entidades sindicais, deixando somente para 
os patrões os cálculos desses direitos. Isso, por si só, já é um absurdo, 
pois qual é o patrão que fará contas contra si mesmo?
 Imagine, ainda, você ter que negociar seus direitos, novas 
conquistas, novos benefícios, aumento de salário diretamente com 
o patrão, que, na maioria das vezes, quer retirar tudo isso de você? 
SIMPLESMENTE O MAIOR ABSURDO DA HISTÓRIA. Não porque 
você não possa fazê-lo, ou não tenha competência para isso, mas pelo 
simples fato de que já sabemos o que vai acontecer no fim dessa con-
versa: Ou você aceita o que ele quer te dar, ou você pede a conta. 
E, na crise em que vivemos, não dá para pedir a conta. Querem que 
fiquemos nas mãos deles.

 Além disso, querem rebaixar o horário de almoço, flexibilizar as 
relações de trabalho através de acordos com os trabalhadores, sem a 
participação dos sindicatos; retirar as horas in itinere, de deslo-
camento de casa para o trabalho; permitir que as trabalhadoras grávi-
das trabalhem em locais insalubres; aumentar a jornada de trabalho de 
forma autoritária através de acordos individuais com os trabalhadores,
entre outras mazelas.
 Por isso, mais do que nunca, o momento é de associar ao seu 
sindicato para fortalecer a nossa luta contra esse arcabouço de medi-
das que só vêm para beneficiar os empresários e os patrões.
 Temos que trabalhar unidos, pois
juntos somos fortes. Nossa trincheira não
será quebrada à medida que os compa-
nheiros e as companheiras estiverem
associados ao nosso sindicato, impe-
dindo que os empregadores tentem
usurpar dos nossos direitos em função
de uma reforma trabalhista ilegítima, que
não representa os trabalhadores.
Associe-se ao seu sindicato e
não esqueça: Juntos somos
mais fortes.

Rogério José Gomes Cardoso
Presidente do SindBeneficente
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SindBeneficente conquista vitória para os trabalhadores
 do Centro Comunitário Santa Cruz dos Navegantes

Assistência do sindicato aos empregados assegurou a solução das irregula-
ridades no local de trabalho e o descumprimento das normas da Convenção 
 Em mais uma fiscalização de base, a 
subsede do SindBeneficente em Santos desco-
briu uma série de irregularidades na relação tra-
balhista entre o Centro Comunitário Santa Cruz 
dos Navegantes e 30 funcionários. A entidade 
é mantenedora de uma creche e de um projeto 
social na cidade de Guarujá, no litoral sul do Es-
tado de São Paulo.
 Em visita à instituição, em fevereiro de 
2017, a assessora de base Mariléia Melo entrou 
em contato com trabalhadores, constatando que 
o empregador não fornecia a seus funcionários 
benefícios econômicos e sociais assegurados 
pela Convenção Coletiva, como seguro de vida, 
refeitório, uniforme e pagamento de biênio. 
Além disso, a cesta básica oferecida não aten-
dia aos requisitos legais exigidos e a jornada de 
trabalho era superior a 8 horas por dia.
 Após a constatação dos problemas, o 
SindBeneficente e a entidade agendaram uma 
reunião na subsede do sindicato no dia 24 de 
abril, no qual compareceram a presidente da en-
tidade Ênia Maria Ramos de Oliveira e o gestor 
Pedro Pontes. Na ocasião, os administradores 
se comprometeram a regularizar as irregularida-
des verificadas, apresentando a documentação 
comprobatória em uma nova reunião, realizada 
no dia 16 de maio.
 No dia 20 de junho, o sindicato retornou 
à entidade para averiguar o cumprimento do 
compromisso firmado. Entre as correções que 
foram feitas, a cesta básica foi substituída por 
vale alimentação no valor de R$ 135,00, con-
forme estabelece a Convenção Coletiva de Tra-
balho; foi instalado um refeitório para o horário 
de refeição e descanso dos empregados; o car-
dápio foi readequado às exigências das normas 
coletivas; os trabalhadores receberam cobertu-
ra de seguro de vida gratuito em grupo; foram 
fornecidos aventais para os funcionários.
 Além disso, a entidade se comprometeu 
a regularizar o pagamento do adicional por tem-
po de serviço (biênio), que consta da cláusula 
16ª da Convenção Coletiva de Trabalho.
 O presidente do SindBeneficente, Ro-
gério Gomes, ressaltou que o trabalho e a fis-
calização de base constante do sindicato, em 
conjunto com a cooperação dos trabalhadores, 

foram os fatores determinantes que possibilita-
ram ajudar de forma efetiva os empregados do 
Centro Comunitário Santa Cruz dos Navegan-
tes. “A solução para a maioria dos problemas 
dos empregado com relação às questões traba-
lhistas fica mais fácil quando ele busca assis-
tência do sindicato. O quanto antes o trabalha-
dor busca nosso apoio, mais rápido poderemos 
auxiliá-lo em suas demandas”, disse.
 O presidente também parabeniza o Cen-
tro Comunitário Santa Cruz dos Navegantes, 
que atendeu prontamente a reivindicação do 
sindicato e dos trabalhadores, mostrando res-
peito àqueles que ajudam a construir um futuro 
melhor para as crianças do nosso país.

Dr. Carlos Prior Dra. Reggiane Del Pozo

SindBeneficente ganha ação
trabalhista para funcionárias 

da creche Lar Cinderela
 Em audiência realizada no dia 8 de 
maio, na 2ª Vara do Trabalho de São Vicente/
SP, o SindBeneficente firmou acordo com 19 
funcionárias da creche Lar Cinderela para o re-
passe de verbas de natureza salarial, que esta-
vam consignadas com o sindicato após vitória 
na Justiça do Trabalho contra a entidade.
 Ficou acordado entre as partes que a 
importância total de R$ 410.906,13 será dividida 
igualmente entre as trabalhadoras, sendo que 
cada uma deverá receber R$ 21.626,23, com 
acréscimos decorrentes de correção.
 O acordo foi homologado pela juíza do 
trabalho Adriana de Jesus Colella. Representa-
ram o SindBeneficente a tesoureira Adriana de 
Freitas e a advogada Dra. Reggiane Del Pozo.

Saiba mais sobre
Jornada de Trabalho

12 x 36 horas

• O que é jornada de trabalho 12 X 36?
Neste tipo de jornada o trabalhador realiza o 
seu trabalho pelo período de 12 horas, com di-
reito a intervalo de 1 hora para almoço ou jan-
tar, e nas próximas 36 horas ele tem direito ao 
descanso.
• Quando é válida a jornada 12 X 36?
A jornada de 12 horas de trabalho por 36 de 
descanso precisa ser autorizada pelo SINDI-
CATO PROFISSIONAL da categoria (SINDBE-
NEFICENTE) através de Acordo Coletivo de 
Trabalho ou Convenção Coletiva de Trabalho. 
(Súmula nº 71 do Tribunal Regional do Traba-
lho da 2ª Região)
• E se a empresa não tiver autorização?
Caso a empresa não tenha autorização do 
SINDICATO PROFISSIONAL para adotar a es-
cala 12 X 36, ela deverá pagar o trabalhador 
EM DOBRO a partir da 9ª hora até a 12ª hora 
de trabalho, pois sem autorização do Sindicato 
essas horas são contadas como horas-extras. 
(Súmula nº 69 do Tribunal Regional do Traba-
lho da 2ª Região)
• Como fica o trabalho nos feriados?
Os empregados que trabalham na escala 12 X 
36 têm direito a pagamento EM DOBRO caso 
trabalhem em feriados. (Súmula nº 444 do Tri-
bunal Superior do Trabalho)

Equipe de base da Subsede Santos/SP

Departamento Jurídico
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Trabalhadores da Casa da Esperança de Cubatão recebem salários
com apoio do SindBeneficente

Entidade pagou salários que estavam em atraso e funcionários encerraram greve após assembleia com o sindicato

 Em assembleia geral extraordinária or-
ganizada pelo SindBeneficente, os trabalhado-
res da Casa da Esperança e Cidadania Dr. Leão 
de Moura decidiram, na quarta-feira (14/06), en-
cerrar a greve iniciada no dia 27 de março por 
falta de pagamento de salários e benefícios.
 A decisão de terminar a paralisação e re-

tornar ao trabalho foi tomada após a associação 
quitar os salários dos meses de fevereiro, mar-
ço e abril no dia 12 de junho. Os funcionários 
aceitaram ainda a proposta da entidade de efe-
tuar o pagamento dos benefícios de fevereiro, 
março, abril e maio e do salário de maio de 2017 
até o dia 23 de junho, sexta-feira.
 Caso os pagamentos não sejam realiza-
dos dentro do prazo estabelecido, sindicato e 
empregados voltarão a se reunir em assembleia 
para deliberar sobre uma nova greve. O SindBe-
neficente acompanha de perto a situação da 
Casa da Esperança e vai continuar prestando 
assessoria sindical e jurídica aos trabalhadores 
até que os pagamentos sejam regularizados.
 A Casa da Esperança de Cubatão em-
prega 25 funcionários, entre assistentes sociais, 
psicólogas, auxiliares de serviços gerais, auxi-
liares administrativos, professores de artesa-
nato, fisioterapeutas e outras funções, que são 
responsáveis pelo atendimento de cerca de 300 
pessoas com necessidades especiais através 

de diversas atividades voltadas para a reabilita-
ção física e motora.
 No dia 23 de maio de 2017 a direção da 
associação foi assumida pelo Rotary Club de 
Cubatão, em substituição à Prefeitura Munici-
pal, que administrava a entidade desde a inter-
venção judicial determinada em 2013.

SindBeneficente e trabalhadores da Casa da Esperan-
ça reivindicaram pagamento de salários em atraso em 
manifestação na porta da entidade no dia 12 de abril

Advogado do SindBeneficente, Dr. Carlos Prior, e tra-
balhadores da Casa da Esperança se reuniram com 
prefeito de Cubatão no dia 2 de maio

SindBeneficente e trabalhadores se reuniram na sede da Casa da Esperança de Cubatão, no dia 14 de junho, para votar encerramento da paralisação
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SindBeneficente pressiona e prefeitura de São Vicente paga salários em 
atraso dos trabalhadores do terceiro setor

Empregados de instituições da educação receberam pagamento referente a dois meses de trabalho. No caso mais 
grave foram quitados quatro meses de salários atrasados.
 O SindBeneficente e os trabalhadores 
do terceiro setor que prestam serviços na edu-
cação do município de São Vicente pressiona-
ram e a Prefeitura Municipal liberou o repasse 
da verba para que as entidades empregadoras 
pagassem, no dia 1º de junho, salários e benefí-
cios que estavam em atraso aos trabalhadores.
 Trabalhadores das instituições APM da 
EMEIEF Profª Maria Mathilde, Creche Luiz Gon-

zaga e Creche Sílvio de Abreu, que estavam em 
greve desde o dia 11/05, voltaram a trabalhar no 
dia 2 de junho depois de receberem salários e 
cestas básicas dos meses de março e abril.
 Já as entidades APM da EMEF Pref. 
Luiz Beneditino e Creche Tio José efetuaram o 
pagamento dos salários e cestas básicas dos 
meses de março e abril, que estavam em atra-
so, dentro do prazo legal de 72 horas após te-
rem sido notificadas pelo sindicato.
 O caso mais grave, no entanto, era dos 
empregados da EMEF Profª Laura Filgueiras, 
que estavam com 4 meses de salários atrasa-
dos. Após a greve dos trabalhadores, iniciada 
no dia 9 de março com o amparo do SindBenefi-
cente, a Prefeitura repassou o valor necessário 
para quitar os salários referentes aos meses de 
janeiro a abril, cestas básicas de janeiro a junho 
e o 13º salário de 2016. Com isso, os emprega-
dos retomaram o trabalho no dia 2 de junho.

 O presidente do SindBeneficente, Ro-
gério Gomes, enalteceu mais um resultado po-
sitivo alcançado pela categoria. “Essas vitórias 
mostram que não há batalha perdida quando há 
união, perseverança, força de vontade dos tra-
balhadores e um trabalho de base contínuo do 
sindicato. Nossa luta é pra valer.”

EMEF Laura Filgueiras pagou 4 meses de salá-
rios que estavam em atraso

Presidente Rogério Gomes: “Mais uma vitória da 
categoria no município”

SindBeneficente ganha ações de cobrança movidas a favor dos
empregados em entidades de São Vicente

Justiça do Trabalho determinou a instituições que repassassem ao sindicato contribuições associativas descontadas 
dos trabalhadores
 O SindBeneficente, por meio de seu de-
partamento jurídico, ganhou duas ações de co-
brança ajuizadas na Justiça do Trabalho de São 
Vicente/SP contra entidades que não repas-
savam ao sindicato contribuições associativas 
descontadas de seus empregados, devidamen-
te autorizadas pelos trabalhadores.
 No dia 18 de maio, em sentença proferi-
da pela juíza Adriana de Jesus Pita Colella, da 
2ª Vara do Trabalho de São Vicente, a Associa-
ção Comunitária Evangélica – Creche Paraíso 
Infantil foi condenada a pagar ao sindicato o 
valor de R$ 2.832,00 referente a taxas asso-
ciativas de empregados devidamente sindicali-
zados, que autorizaram por escrito o desconto 
mensal da contribuição em folha.
 A entidade deverá repassar as contribui-
ções dentro do prazo de 30 dias da efetivação 
do desconto, sob multa de R$ 200,00 por des-

conto não repassado, fixada com apoio no artigo 
536, parágrafo 1º do Novo Código de Processo 
Civil (NCPC-2015), reversível ao sindicato.
 Já na 1ª Vara do Trabalho de São Vicen-
te, em sentença proferida no dia 24 de abril pelo 
juiz do trabalho substituto, Francisco Charles 
Florentino de Sousa, a Associação de Amigos 
Unidos da Cidade Náutica foi condenada a pa-

gar, em face de revelia e dos efeitos da con-
fissão, todas as contribuições associativas dos 
empregados desde o ato de sindicalização, que 
foi comprovado nos autos.
 A instituição também deverá pagar, com 
base no artigo 39 da lei nº 8.177/1991, juros de 
mora de 1% ao mês, incidentes sobre o valor da 
condenação, os quais têm natureza indenizató-
ria.
 A advogada do SindBeneficente, Dra. 
Reggiane Del Pozo, que representou o sindica-
to nesses processos, esclarece que as institui-
ções são obrigadas a repassar à entidade sin-
dical as contribuições associativas descontadas 
em folha dos trabalhadores sindicalizados. Ela 
adverte ainda que, quando o empregador des-
conta a contribuição associativa do funcionário 
e não a repassa ao sindicato, pode caracterizar 
o crime de apropriação indébita.

Dra. Reggiane Del Pozo, advogada do sindicato
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Sindicalismo é coisa séria

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)

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
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

Benefício do sindicato para os associados: Colônia de Férias da FETHESP
ituada numa das praias mais visitadas do 
litoral paulista, a Colônia de Férias da FE-S

THESP dispõe de 23 apartamentos, com capa-
cidade para até 115 pessoas. A 600 metros do 
mar, você desfrutará de conforto e segurança, 
e ainda vai saborear deliciosas refeições no 
café da manhã, almoço e jantar. Os dormitórios 
são equipados com ventilador de teto, roupa 
de cama, banheiro privativo, cama de solteiro, 
cama de casal e/ou beliches. A colônia possui 

ainda piscina, rede de biribol, bar, karaoke, chur-
rasqueira, refeitório, sala de mamadeira, salão 
de jogos, sala de TV e auditório para eventos.
 Para hospedar-se é necessário fazer a 
reserva por meio do sindicato.

COLÔNIA DE FÉRIAS DA FETHESP
Av. dos Sindicatos, 625 – Vila Mirim
Praia Grande/SP – CEP: 11704-650

www.fethesp.org.br

Curta a página da FETHESP:


