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Sindbeneficente Guarulhos conquista reajuste 
salarial acima da inflação para a categoria
Sindbeneficente Guarulhos 
conquistou, em conjunto 

Maio de 2017

O
com a FETHESP, o reajuste sala-
rial de 6% para os Trabalhadores 
em Instituições Beneficentes, Re-
ligiosas e Filantrópicas de Guaru-

lhos e Região, ficando acima do 
índice de inflação de março de 
2017, data-base da nossa catego-
ria. Os valores do vale refeição e 
da cesta básica/vale alimentação 
também foram reajustados.

 Conquistamos ainda o be-
nefício natalidade de R$ 550,00, 
que deverá ser pago às trabalha-
doras no nascimento de filho(s), e 
a ampliação da cobertura do se-
guro de vida gratuito.   Mais na pág 2

facebook.com/sindbeneficenteguarulhoswww.sindbeneficenteguarulhos.com.br

Sindicatos de Guarulhos e Região se unem
contra reformas trabalhista e previdenciária

Formalização da filiação à Força Sindical no dia 03/04/2017

Sindbeneficente Guarulhos 
filia-se à Força Sindical

 No dia 03/04 o 
Sindbeneficente Guaru-
lhos oficializou sua filia-
ção à Força Sindical, na 
sede da Central, em SP. 
 “Buscamos na 
Força Sindical compro-

metimento e responsa-
bilidade na luta pelos 
interesses de nossa 
categoria”, disse o pre-
sidente do SindBenefi-
ciente Guarulhos, Carlos 
Edson da Silva Santos.

20 sindicatos de Guarulhos e Região se mobilizaram nos atos realizados nos dias 11 e 28/04

 Em conjunto com 
outros 19 sindicatos, o 
Sindbeneficente Guaru-
lhos participou do ato do 
dia 11/04, na Praça Ge-
túlio Vargas, e da Gre-

ve Geral do dia 28/04, 
contra as reformas tra-
balhista e previdenciária 
propostas pelo governo 
para retirar direitos da 
classe trabalhadora.

 Vamos continuar 
mobilizados para lutar 
contra o desmonte das 
leis trabalhistas, defen-
der o emprego e o direito 
à aposentadoria.

WHATSAPP

ATENÇÃO

Os Professores do 
Terceiro Setor de 

Guarulhos e Região 
são representados

pelo Sindbeneficente 
Guarulhos e não pelo 

Sinpro Guarulhos.

Sindbeneficente
Guarulhos

(11) 98453-1994



Veja como ficou a Convenção Coletiva de Trabalho 2017 da nossa categoria

REAJUSTE SALARIAL
A partir de 01/03/2017 fica

estabelecido o reajuste de 6%

Menor aprendiz

Auxiliar de Enfermagem R$ 1.305,00

R$ 937,00
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Expediente

FUNÇÃO PISO SALARIAL

Novos Pisos Salariais por Função:

Auxiliar de Desenvolvimento
Infantil / ADI

Assistente Social R$ 1.378,00

R$ 1.305,00

Educador do Terceiro Setor

Técnico de Enfermagem R$ 1.669,00

R$ 1.590,00

Demais empregados R$ 1.113,00

Instrutores de Atividade de
Educação Física R$ 1.669,00

Professor de Educação
Infantil do Terceiro Setor R$ 2.022,00

Vale Refeição (por dia) R$ 19,50

BENEFÍCIO VALOR

Novos valores da Cesta Básica e Vale Refeição:

Cesta Básica /
Vale Alimentação (mensal) R$ 128,30

Atenção!!! Os trabalhadores que recebem até 2 
(dois) pisos salariais têm direito à Cesta Básica no 
valor de R$ 128,30

Base territorial do Sindbeneficente Guarulhos

 Nosso sindicato representa os trabalha-
dores em Instituições Beneficentes, Religiosas e 
Filantrópicas dos municipios de Guarulhos, Aru-
já, Guararema, Igaratá, Jacareí e Santa Isabel

Por dentro da Convenção Coletivo de Trabalho:
 

Os trabalhadores podem conferir a íntegra da nova Convenção Coletiva 2017-2018 no nosso site: 
www.sindbeneficenteguarulhos.com.br ou podem entrar em contato conosco pelo telefone:

(11) 2408-5486 ou pelo e-mail: contato@sindbeneficenteguarulhos.com.br

SEGURO DE  VIDA GRATUITO EM GRUPO

 Os empregadores deverão conceder 
GRATUITAMENTE seguro de vida em grupo aos 
seus empregados ativos. Confira abaixo os valo-
res da cobertura do seguro.

COBERTURA INDENIZAÇÃO

Morte

Gastos com sepultamento R$ 3.000,00

R$ 15.000,00

Invalidez causada
por acidente R$ 15.000,00

Invalidez causada
por doença R$ 15.000,00

Invalidez por doença
adquirida no trabalho R$ 15.000,00

Morte de cônjuge R$ 7.500,00

Morte de filho R$ 3.750,00
Nascimento de filho
portador de invalidez R$ 3.750,00

COBERTURA POR DIAGNÓSTICO DE
CÂNCER DE MAMA OU PRÓSTATA

 Caso o empregado (a) seja diagnosticado 
com câncer de mama ou de próstata, o mesmo 
deverá receber no ato do diagnóstico o valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para auxílio no tra-
tamento da doença.

BENEFÍCIO NATALIDADE

 Ocorrendo o nascimento de filho(s), a 
funcionária (cobre somente titular do sexo femini-
no) deverá receber da seguradora o valor de R$ 
550,00 por filho. A trabalhadora deve comunicar 
o nascimento à empresa e apresentar a Certidão 
de Nascimento da criança.
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Sindbeneficente Guarulhos em Movimento
Reunião na Secretaria do Trabalho de Guarulhos

19/04/2017: O Sindbeneficente Guarulhos, por meio do presidente Carlos Edson, se reuniu com a secretária 
do Trabalho de Guarulhos, Telma Cardia, e lideranças sindicais da cidade para discutir a greve geral de 28/04

3ª Plenária da Força Sindical

18/04/2017: O Sindbeneficente Guarulhos participou da 3ª Plenária Preparatória para o 8º Congresso da Força 
Sindical do Estado de SP. No evento os sindicalistas fizeram preparativos para a eleição da Diretoria da Central

Sindicato auxilia trabalhadores das Casas André Luiz

27/03/2017: Sindbeneficente Guarulhos presta assistência a 14 trabalhadores das Casas André Luiz demitidos  
por justa causa por terem reivindicado seus direitos. A diretoria da entidade não atendeu contato do sindicato.
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Benefício do sindicato para os associados: Atendimento odontológico

 O SindBeneficente Gua-
rulhos oferece atendimento odon-
tológico para seus associados. 
Podem utilizar o serviço os em-
pregados em instituições benefi-
centes, religiosas e filantrópicas 
associados ao sindicato.
 O atendimento é realizado 
por ordem de chegada, no próprio 
sindicato, situado na Rua Maria 
de Castro Mesquita, 50 - Centro, 
Guarulhos/SP.

Horários de atendimento,
com o Dr. Heitor:
- Segunda-feira:
das 13h às 15h30

- Quarta-feira:
das 8h às 11h30

Horário de atendimento,
com a Dra. Natália
(Ortodontia):
- Quinta-feira: das 13h às 15h30

facebook.com/sindbeneficenteguarulhoswww.sindbeneficenteguarulhos.com.br

ituada numa das praias mais visitadas do litoral 
paulista, a Colônia de Férias da FETHESP dis-

Benefício do sindicato para os associados: Colônia de Férias da FETHESP

S
põe de 23 apartamentos, com capacidade para até 
115 pessoas. A 600 metros do mar, você desfrutará 
de conforto e segurança, e ainda vai saborear deli-
ciosas 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, churrasqueira, 

refeitório, sala de mamadeira, salão de jogos, sala 
de TV e auditório para eventos.
 Para hospedar-se é necessário fazer a reser-
va 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
facebook.com/fethesp

Mais benefícios do Sindbeneficente Guarulhos
 

Ao ficar sócio do Sindbeneficente Guarulhos você e sua família terão direito a utilizar convênios do 
sindicato com clínicas médicas, laboratórios, faculdades, cursos de idiomas, auto escola, parques de 

diversão, entre outros. A lista completa de benefícios está em nosso site:
www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

Para se associar entre em contato conosco pelo telefone (11) 2408-5486
ou pelo WhatsApp (11) 98453-1994. Faça parte do seu sindicato!

Clínicas Médicas Parceiras do Sindbeneficente Guarulhos
Clínica Médica Pedra Verde

Rua Professor Leopoldo Paperini, 133 
Jardim Zaira - Guarulhos/SP

Tel: (11) 2087-6444 / 2409-8305

Clínica Med Vida
Rua Luiz Faccini , 603
Centro - Guarulhos/SP

Tel: (11) 2408-0820


