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Reunião de diretoria da FETHESP marca 
encontro sindical

Diretores da FETHESP e presi-
dentes dos sindicatos filiados 
estiveram reunidos no mês de 
junho, em Cotia/Vargem Grande 
Paulista,  interior de São Paulo. 
Na ocasião, foram tratados as-
suntos relacionados às nove 
categorias representadas pela 
Federação, assim como foram 
avaliadas as atividades realiza-
das em prol dos trabalhadores.

Página 5

Editorial
O valor do trabalhador em 

1º lugar

Campismo 
para todas as 
temporadas

Mesmo no inverno é pos-
sível desfrutar o que há 
de melhor em campismo.
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Lan Houses
Últimas Lan Houses 
serão implantadas em 
sindicatos filiados.
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Previdência Social
Curso oferecido pelo SindBenefi-
cente orientou entidades de San-
to André e região sobre serviços 
do INSS.

Eleições sindicais
FETHESP realiza eleições nos 
sindicatos filiados Seecethar, 
Sethfranca e Sindeturh.

Colônia de Férias 
Faça chuva ou faça sol, seja inverno 
ou verão, a Colônia de Férias da 
FETHESP está de prontidão para 
receber todos aqueles que quiserem 
estar mais próximos do litoral. Confi-
ra mais informações pelo nosso site 
e entre em contato conosco.

Curso de Medicina e 
Segurança do Trabalho 

O SindBeneficente, entidade 
filiada à FETHESP, ofereceu  
em Santo André a 6º edição 
do Curso de Medicina e Se-
gurança do Trabalho para os 
associados, nos dias 14 e 15 
de junho.

Da esquerda para a direita, Vinícius Arrivabene, Elisson Zapparoli, o presidente Rogério Gomes,  
Waldemar Nerath Filho e o anfitrião da reunião, Homero Fraccari.

Curso aconteceu em Santo André.
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Festa do Trabalhador
Ferraz de Vasconcelos teve sua 
1º Festa de Comemoração do Dia 
do Trabalhador.
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O valor do trabalhador em 1º lugar FETHESP finaliza entrega de Lan Houses
Dando continuidade ao 

programa de inclusão 
digital iniciado há dois 
anos, a FETHESP entre-
gará mais seis Lan Houses 
nos próximos meses para  
seus sindicatos filiados. 
Até o momento, Siemaco 
Suzano, Seeclag e Sindedif 
estão confirmados para 
o recebimento das Lan 
Houses.

Para Rogério Gomes, 
presidente da Federação, o 
investimento na informáti-
ca representa um grande 
avanço aos trabalhadores, 
associados aos sindicatos: 
“com o projeto, estamos in-
centivando a interatividade 
e a inclusão digital. Hoje 
o uso do computador e da 
Internet são cada vez mais 
influentes no dia a dia dos 
trabalhadores, seja para 
emitir documentos, tra-
balhar em algum sistema 
voltado para as atividades 

do trabalho, elaborar 
alguma planilha, pesquisa 
ou relatórios e até mesmo 
para encontrar emprego”.

O uso do computador 
como ferramenta de traba-
lho é realmente inevitável. 
Nos quatro últimos meses 
do ano passado, segundo 
pesquisa do IBOPE Niel-

sen Online, o número total 
de brasileiros com acesso 
à Internet em qualquer 
ambiente (casa, trabalho, 
escola, Lan Houses e ou-
tros)  atingiu 79,9 milhões. 
O dado representa um au-
mento de 8% em relação 
ao ano de 2010. Também 
o Brasil é o sétimo maior 

mercado de Internet no 
mundo, segundo pesquisa 
da comScore, atrás apenas 
da China, Estados Unidos, 
Japão, Rússia, Alemanha e 
Índia.

Segundo Rogério 
Gomes, o projeto de in-
clusão digital por meio da 
entrega de Lan Houses 
começou a ser esboçado 
em 2008, mas foi em abril 
de 2010 que o projeto de 
fato começou. “Até o mo-
mento, tinham sido en-
tregues 17 Lan Houses du-
rante os dois últimos anos”.

O presidente da 
Federação afirma que é 
uma grande satisfação 
poder ir além e contribuir 
para a adaptação do traba-
lhador no mundo moderno. 
“Sabemos que o mercado 
de trabalho exige uma 
atualização periódica no 
uso de ferramentas, novos 
conhecimentos e interativi-

dade. Este projeto foi uma 
grande conquista para a 
FETHESP como entidade 
representativa e espera-
mos poder, a cada dia 
mais, melhorarmos a nossa 
representação, atividade 
e participação na vida dos 
nossos representados, 
trazendo novos projetos em 
favor do trabalhador”. q
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Jornal da FETHESP
Órgão Informativo da Federação dos 

Empregados em Turismo e Hospitalidade do 
Estado de São Paulo

Rua Tangará, 220 - Vila Clementino
CEP: 04019-030 - São Paulo/SP

Fone: (11) 5549-7799 / Fax: (11) 5549-8228
fethesp@fethesp.org.br

www.fethesp.org.br

Diretor Responsável:
Rogério Gomes

Jornalismo e Diagramação:
Erick Paytel

Empregados em Casas de Diversões
- Faxineiro, Copeiro e Office-boy: R$ 643,80 por mês ou R$ 2,92 por hora*

- Demais empregados: R$ 697,62 por mês ou R$ 3,17 por hora*

Empregados em Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração 
de Imóveis Residenciais e Comerciais

- Mensageiro e Recepcionista: R$ 685,85 por mês ou R$ 3,12 por hora.
-Demais empregados: R$ 863,23 por mês ou R$ 3,92 por hora.

Empregados em Empresas de Conservação de Elevadores
- Empregados administrativos de empresas com até 249 funcionários: 

R$ 770,00*
- Empregados administrativos de empresas com mais de 249 funcionários: 

R$ 880,00*
- Empregados sem experiência anterior no setor (funções técnicas): 

R$ 897,00* 
- Funções Técnicas em empresas com até 249 funcionários: R$ 1.035,00*

- Funções técnicas em empresas com mais de 249 funcionários: 
R$ 1.400,00*

Empregados em Empresas de Turismo
- Faxineiro, Office-boy, Copeiro e Recepcionista: R$ 700,00

- Demais funções: R$ 760,00

Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas
- Menor aprendiz: R$ 545,00*

- Recepcionista, Mensageiro, Copeiro, Servente e Serviços Gerais: R$ 613,00*
- Auxiliares de desenvolvimento infantil ADI, Monitoras e demais      

empregados: R$ 669,00*

Empregados em Institutos de Beleza e Cabeleireiros de Senhoras
- Cabeleireiro: R$ 754,00*

- Manicure: R$ 649,00*
- Depilador: R$ 638,00*

- Maquilador: R$ 738,00*
- Consultor de Beleza: R$ 613,00*

- Esteticista: R$ 753,00*
- Ajudante de cabeleireiro, de depilador, de esteticista: R$ 603,00*

- Gerente: R$ 832,00*
- Auxiliar administrativo: R$ 603,00*

- Caixa: R$ 614,00*
- Recepcionista: R$ 614,00*

- Recepcionista externo: R$ 603,00*
- Demais empregados: R$ 603,00*

Empregados em Lavanderias e Similares
- Empregados dessa categoria: R$ 775,05

Lustradores de Calçados
- Empregados dessa categoria: R$ 600,00*

Oficiais Barbeiros e Similares (inclusive Aprendizes, Ajudantes,  
Manicures e Empregados nos Salões de Cabeleireiros para Homens)

- Empregados dessa categoria: R$ 610,00*

Pisos salariais das categorias 
representadas pela FETHESP

Em 2011, Lan House também foi 
entregue ao Sempreturh.

EXPEDIENTE

Uma matéria publicada 
pela Agência Brasil em 

1º dia maio, Dia do Traba-
lhador, trouxe a conheci-
mento público informações 
que para nós do meio sindi-
cal não são novidades.

Intitulada “Trabalhador 
não quer só aumento de sa-
lário, quer ser reconhecido e  
valorizado”, a notícia traz en-
trevistas com trabalhadores 
de diversas áreas a fim de 
saber o que lhes carece na 
ocupação que exercem.

Eles admitem que, 
mesmo gostando da profis-
são, os salários e as chances 
de crescimento são baixos.
Enquanto isso, a jornada de 
trabalho é alta e as questões 
como segurança, assistên-
cia à saúde e capacitação 
profissional muitas vezes fi-
cam de lado. 

Assim sendo, nada 
mais justo, humano e natu-
ral que os trabalhadores 
reivindiquem direitos pen-
sando em uma vida profis-

sional sadia, protegida e 
valorizada. 

As reivindicações de-
les mostram que pensar 
no trabalhador requer uma 
visão panorâmica, de 360 
graus, sobre tudo aquilo 
que o cerca. Trabalhadores 
não são máquinas, são hu-
manos, e como todo ser hu-
mano eles têm suas mais 
diversas relações com o 
meio em que interagem. Se 
quisermos de fato um País 
produtivo na área traba-
lhista, precisamos pensar 
em melhores salários, na 
saúde, nas formas de ca-
pacitação profissional, en-
tre outros.

Os anseios dos tra-
balhadores vão de encontro 
com as lutas sindicais que 
a FETHESP e seus sindica-
tos filiados tem tratado ao 
longo dos anos. Lutamos 
por salários mais dignos e 
também oferecemos supor-
te aos trabalhadores que 
representamos para que 

eles saibam recorrer aos 
seus direitos sempre que 
for necessário. 

Realizamos, ainda re-
centemente, cursos de ori-
entação e capacitação para 
auxiliá-los, como nas áreas 
de Medicina e Segurança 
do Trabalho, Prevenção e 
Combate aos Incêndios e 
orientações sobre a Previ-
dência Social. 

Para os próximos seis 
meses, já estamos organi-
zando o nosso calendário 
com novos cursos de quali-
ficação.    

Nesse jornal apresen-
tamos as recentes atividades 
que a FETHESP realizou em 
conjunto com os sindicatos 
filiados como forma de ex-
pressarmos nossas posições 
sindicais e realizações, além 
da prestação de contas em 
prol do trabalhador.

Nós, dirigentes sindi-
cais, temos que estar alertas 
para todas as mudanças e 
inovações inerentes ao mun-
do do trabalho. Temos que le-
var informação, qualificação, 
melhorias nas relações e 
nos ambientes de trabalho, 
além de temas como Saúde, 
Educação e Bem-estar So-
cial, que são fundamentais 
na vida de qualquer família. A 
tarefa é árdua, mas prazero-
sa. Dirigente sindical atento é 
aquele que pensa nos traba-
lhadores e em suas famílias. 
Obrigado! q

Saudações sindicais!
Rogério Gomes.

Entrega de Lan House ao Seth São José do Rio Preto, em 2010.

Em maio deste ano, Car-
los Daudt Brizola 

(conhecido como 
Brizola Neto) 
assumiu o car-
go de ministro 
do trabalho, 
indicado pela 
p r e s i d e n t e  
Dilma Rous-
seff. Positivista, 
o novo ministro afir-
mou em seu discurso: “O 
Brasil [...] vive um momento 
luminoso de sua história. 
Não temos apenas o ciclo 
de progresso econômico, 
mas experimentamos um 
avanço social que incorpo-

rou mais de 40 milhões de 
brasileiros à vida moder-

na, onde a conquista 
do consumo, de 
níveis básicos 
de conforto e,    
sobretudo, do 
desejo de conti-
nuar progredindo 

torna o nosso país 
uma nação num mo-

mento muito especial”.
Na mesma ocasião,  

Dilma discursou e men-
cionou o “crescimento [do 
País] pelo caminho da edu-
cação e da capacitação do 
trabalhador”. Segundo ela, 
“a qualidade da formação 

dos trabalhadores é a nossa 
missão”. 

Diante deste cenário, a 
FETHESP saúda o ministro 
e torce para que sua admi-
nistração possa solucionar 
os entraves ainda presentes 
na vida dos trabalhadores.  

“Nos posicionamos a 
favor do diálogo para resolver 
as questões geradoras de 
muitos conflitos. Continuamos 
nossa luta a favor da redução 
da jornada de trabalho, da 
regulamentação e capacitação 
de nossos trabalhadores, do 
combate ao trabalho escravo, 
das melhorias nos pisos 
salariais das nove categorias 

profissionais que repre-
sentamos, da redução dos 
juros, do fim do fator previ-
denciário, do cumprimento da 
lei de licença maternidade de 
6 meses e da legalização dos 
bingos, que geram emprego 
e renda aos profissionais 
do mercado de lazer e 
entretenimento. Esperamos 
poder contar com o bom 
diálogo e motivação do órgão 
público a fim de  favorecermos 
as classes trabalhadoras”, 
posiciona Rogério Gomes, 
presidente da FETHESP.

Ele espera que a en-
trada de Brizola Neto no 
Ministério do Trabalho re-

presente uma nova pági-
na para o mercado, onde 
hajam programas condi-
zentes com a proteção, o 
bem-estar e as melhorias 
da condição trabalhadora. 

“Que o Ministério pos-
sa oferecer mais garantias 
às classes trabalhadoras, 
incentivando a abertura de 
novos mercados, amplian-
do as formas de formação 
e qualificação profissional 
e propondo medidas para 
regulamentar as classes”,  
diz. q

	 Imagem: Agência
Câmara/Gustavo Lima.

Brizola Neto assume Ministério do Trabalho com desafios na pasta

*Pisos salariais vigentes até julho de 2012. A partir de agosto, os valores serão alterados 
conforme as datas-base das categorias.
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SindBeneficente realiza 6º Curso de Medicina e Segurança 
do Trabalho em Santo André

Nos  dias 14 e 15 de junho, 
o SindBeneficente ofere-

ceu na própria sede, em Santo 
André, o 6º Curso de Medicina 
e Segurança do Trabalho. 
 O objetivo foi orientar 
e capacitar os profissionais 
designados das entidades do 
terceiro setor do ABC Paulista 
para prevenção de acidentes 
e doenças decorrentes da 
ocupação.
 Baseado na NR 5 

(Norma Regulamentadora 
nº 5), que aborda a Comis-
são Interna de Prevenção de 
Acidentes (“CIPA”) formada 
a partir desses designados, 
os temas tratados no curso 
foram: riscos ambientais, 
acidentes na ocupação,ins-
peções de segurança e co-
operativismo, mapas  para 
identificação de riscos, inves-
tigação dos acidentes, cam-
panha de segurança, EPI’s 

(equipamentos de proteção 
individual), primeiros socorros,  
uso de extintores e proteção 
contra incêndios e noções so-
bre a AIDS.

Segundo o presidente 
do SindBeneficente, Rogé-
rio Gomes, “o curso contribui 
para um olhar mais analítico 
e crítico sobre o ambiente de 
trabalho, no que se refere 
a medicina e segurança na 
ocupação”. Ele argumenta 
que o valor à vida e à saúde 
é sempre essencial, inde-
pendente da situação ou 
do ambiente. “São os tra-
balhadores os motores de 
qualquer empresa, entidade, 
etc. Não podemos nos dias 
de hoje permitir que ainda e-
xistam ambientes de trabalho  
inapropriados, como assim 
eram as fábricas na época  
da Revolução Industrial. Nós 
queremos, com este curso, 
transmitir formação e co-

nhecimentos para os desig-
nados que, por sua vez, irão 
disseminá-los aos demais 
colegas de trabalho”.

O curso foi ministra-
do por Hugo Rodrigues de 
Oliveira, técnico de Seguran-
ça do Trabalho da SGI Con-
sultoria. Ele menciona que 
a carência de informação 
sobre o assunto pode ser um 
agravante para a condição 
trabalhista. “Uma vez que o 
trabalhador não sabe identifi-
car os pontos de risco dentro 
da empresa, ele não está se 
prevenindo dos acidentes 
que podem acontecer. A CIPA 
tem poder de orientação e 
toda companhia é obrigada 
a formar a comissão a partir 
do seu primeiro empregado.  
Nossa missão é oferecer in-
formações que beneficiem 
tanto as empresas como os 
empregados na área de pre-
venção de acidentes“, diz.

Curso orienta trabalhadores sobre Previdência Social

O SindBeneficente também 
realizou, em parceria com 

a Feasa (Federação das Enti-
dades Assistenciais de Santo 
André) e o INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social),  
o curso “Disseminadores Ex-
ternos das Informações Previ-
denciárias”, nos dias 12, 13 e 
14 de junho.

Voltado para as enti-
dades beneficentes de 
Santo André e região, o 
curso  prestou orientações 
e esclarecimentos sobre 
o funcionamento do órgão 
previdenciário, os direitos do 
trabalhador e as modalidades 
de serviços (benefícios) do 
INSS.

O evento foi conduzido 
por técnicos e analistas do Insti-
tuto, que procuraram sanar as 
dúvidas dos participantes. Para 
Rogério Gomes, “o curso repre-
senta uma avanço democrático, 
uma vez que viabiliza o acesso 
dos trabalhadores à informação.

Com as parcerias do INSS e 
da Feasa, levamos aos tra-
balhadores informações 
importantes sobre a Pre-
vidência Social. Ressalto 
meus agradecimentos às 
entidades participantes e a 
todos os companheiros”. q

O Inca (Instituto Nacional 
do Câncer) publicou em 

abril deste ano o levanta-
mento “Diretrizes de Vigilân-
cia do Câncer Relacionado 
ao Trabalho”. Ele aponta 
que 19 tipos de tumores ma-
lignos podem estar vincula-
dos à ocupação, entre eles, 
os cânceres de pulmão, de 
estômago, de pele, de fíga-
do, de laringe, de bexiga, de 
mama e a leucemia.
 A exposição aos 
produtos químicos típi-
cos de algumas profissões, 
como a dos cabeleireiros, 
sem quaisquer tipo de pro-
teção pode ser um dos 

agentes causadores das 
doenças, além de outras in-
salubridades existentes no 
ambiente de trabalho. 

Segundo o Instituto, 
os trabalhadores devem se 
atentar às substâncias as 
quais estão expostos no dia 
a dia. 

Ele também recomen-
da que os médicos dediquem 
mais atenção aos pacientes, 
procurando se informarem 
sobre a ocupação deles na 
hora de localizar a razão da 
doença, já que ela pode ter 
alguma relação com o tra-
balho. q

Informações da Agên-
cia Brasil.

Sindicatos da FETHESP se reúnem em Cotia/Vargem Grande Paulista
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Câncer pode ter relação com o trabalho

Fátima Conceição, gerente do INSS de Sto. André, na abertura 
do curso.

Curso de Medicina e Segurança contou com cerca de 20 participantes.

Reunião em Vargem Grande Paulista contou com a presença efetiva dos diretores da FETHESP.

Clemente Ferreira da Silva, 2º diretor social e do patrimônio da 
FETHESP, também discursou aos companheiros.

Homero Fraccari, 3º diretor  de assuntos sindicais, e Waldemar Nerath 
Filho, 2º vice-presidente, discursaram sobre negociações coletivas.

“A reunião de diretoria foi uma 
grande oportunidade de interação 
entre os sindicatos, inclusive entre 
aqueles que estavam mais afasta-
dos. Reforçamos a nossa união!”

Sérgio Paranhos, 2º Diretor de 
Assuntos Sindicais da FETHESP.

“A reunião foi produtiva, agregou va-
lores e novos conhecimentos sindi-
cais aos seus dirigentes. Parabenizo 
a FETHESP pela organização”. 

José Augustinho dos Santos, 1º 
Diretor de Assuntos Sindicais da 
FETHESP.

Depoimentos

Banner do curso.

Próximos cursos: última se-
mana de setembro e terceira 
semana de novembro. Os in-
teressados devem contatar o 
sindicato pelo e-mail  sindbe-
neficente@sindbeneficente.
org.br ou pelos telefones: (11) 
4427-5164 / 4427-5012. q

Um grande encontro a-
conteceu nos dias 27 

e 28 de junho, em Vargem 
Grande Paulista, interior de 
São Paulo. Os membros 
da diretoria da FETHESP e 
presidentes dos sindicatos 
filiados em todo o Estado 
se reuniram para discutir os 
assuntos sindicais que en-
volvem as nove categorias 
representadas.

A reunião foi condu-
zida pelo presidente da Fe-
deração, Rogério Gomes, 
que contou com o apoio do 
segundo vice-presidente, 
Waldemar Nerath Filho, e 
do primeiro secretário, Elis-
son Zapparoli. O anfitrião 
do encontro foi Homero 
Fraccari.

Um dos temas abor-
dados na reunião foram 

as negociações coletivas. 
Rogério cobrou mais par-
ticipação dos sindicatos 
nas negociações quando 
elas ocorrerem. Ele e os 
demais dirigentes concor-
daram que a presença efe-
tiva dos sindicatos e seus 
respectivos representantes 
geram “força maior em prol 

dos interesses dos traba-
lhadores”.

Também foram dis-
cutidas as novas datas, as-
sim como a ampliação, dos 
cursos de capacitação para 
os trabalhadores. Foi apro-
vado o 3º módulo do Curso 
de Medicina e Segurança 
do Trabalho. Ele acon-
tecerá na segunda quinze-
na de setembro deste ano. 
Outro curso está agendado 
para o mês de novembro.

Segundo o presi-
dente da Federação, “a 
segurança e saúde do tra-
balhador são inafiançáveis. 
Pensamos na proteção dos 
profissionais para além das 
regulamentações e dos pi-
sos salariais dignos. É um 
comprometimento nosso 
darmos atenção também 

ao ambiente de trabalho e 
às relações nele existentes. 
Assim, procuramos orien-
tar o trabalhador para que 
ele possa fazer valerem 
os seus direitos e inibir as 
ações que ferem sua digni-
dade ou que causem pre-
juízos às suas vidas”.

No dia 27, acontece-

ram a Assembleia Geral Or-
dinária e a Extraordinária. 
O intuito foi fazer o balanço 
do exercício da Federação 
ao longo do ano passado.                  
“Reunimos nossa equipe dire-
tiva a fim de mantê-la integra-
da e atualizada sobre nossas 
atividades frente à classe tra-
balhadora”, diz Rogério.

Sobre a reunião em 
Vargem Grande Paulista, 
o presidente do Seth Vo-
tuporanga, Antônio Caneli 
de Freitas, fez elogios: “foi 
muito construtiva. Nossos 
encontros estão cada vez 
melhores. São momentos 
que fazem renascer a força 
do sindicalismo. Parabenizo 
o nosso presidente por mais 
este encontro entre tantos 
outros que virão”, diz. q
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FETHESP presente nas eleições dos 
sindicatos filiados

Campanha de 
vacinação pelo 
Sindiversões

Siethosp 
investe em 

jornal

O Sindiversões (Sindicato 
dos Empregados em 

Casas de Diversões de São 
Paulo e Região) realizou, 
entre abril e junho deste ano, 
a campanha de vacinação 
contra a gripe para os tra-
balhadores representados 
pelo Sindicato. Segundo o 
presidente do Sindiversões, 
Elisson Zapparoli, “a cam-
panha aconteceu em todas 
as empresas do setor, cujos 
profissionais sejam repre-
sentados pela nossa enti-
dade, na Capital  e região”. 
Ele afirma que “atuando em 
recintos fechados e abertos, 
e no contato com públicos 
de diversas faixas etárias, 
a imunização é necessária 
aos profissionais da classe 
como medida de manuten-
ção da saúde e da vida”. q
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A FETHESP marcou pre-
sença nas recentes 

eleições de diretoria dos sin-
dicatos filiados. No Seecethar 
(Sindicato dos Empregados 
em Edifícios, Condomínios e 
Empregados em Turismo e 
Hospitalidade de Araçatuba e 
Região), Valdenir Ferreira da 
Silva foi reeleito presidente 
do sindicato.

No Sethfranca (Sin-
dicato dos Empregados em 
Empresas de Asseio e Con-
servação, Empregados em 
Edifícios e Condomínios e 
Empregados em Turismo e 
Hospitalidade de Franca e 
Região), foi reeleito o presi-
dente Antônio Rodrigues 
Gomes.

Já no Sindeturh (Sin-

Seecethar abre 
cabeleireiro para 

trabalhadores

dicato dos Empregados em 
Turismo e Hospitalidade de 
Presidente Prudente), o pre-
sidente João Mendonça da 
Silva Filho se manteve no 
cargo.

A FETHESP parabeni-
za os presidentes e comunica 
que estará atenta e disposta 
para auxiliá-los sempre que 
for necessário. q

O Seecethar (Sindicato 
dos Empregados em 

Edifícios, Condomínios e 
Empregados em Turismo e 
Hospitalidade de Araçatuba 
e Região) inaugurou, em 15 
de maio, uma unidade de 
cabeleireiro dentro do pró-
prio Sindicato. Localizada na 
Rua Quinze de Novembro, nº 
376 (centro de Araçatuba), 
a entidade possui também 
serviços odontológicos. 
Ambos são gratuitos para 
os trabalhadores associados 
(com exceção de limpeza, 
extração e obturação sim-
ples de dentes para os tra-
balhadores dependentes). 
Os interessados podem 
agendar horário para os 
serviços pelos telefones 
(18) 3621-1594 ou (18) 
3608-1274. q

Domingo de Carnaval 
de 2012. Sete horas 

da manhã. Traficantes as-
sustados mandam olheiros 
da “boca” verificar por que 
cerca de 200 pessoas se 
reuniam numa rua erma, no 
extremo da Vila Brasilândia, 
na Capital paulista.

Logo os observadores 
do tráfico tranquilizam seus 
chefes e informam que não 
há perigo.

A movimentação 
era só um grupo de traba-
lhadores mobilizados pelo 
Sindicato dos Comerciários, 
tentando impedir a “fabri-
cação” de mais um sindi-
cato fantasma. Só naqueles 
dias de folia, foram quatro 
as incursões contra a base 
do Sindicato dos Comer-
ciários de São Paulo.

E quem estava por 
trás dessa fábrica de sindi-
catos? Não se sabe. Quem 
convocou não apareceu.

Diariamente, o “Diário 
Oficial” publica editais con-
vocando assembleias para 
fundar novos sindicatos. 
Em parte, esse é um alvis-
sareiro sinal do dinamismo 
da organização sindical. 
Mas há também uma faceta 
obscura nesta multiplicação  

de novas entidades. As bre-
chas da lei permitem a cri-
ação e o desmembramento 
de sindicatos sem controle 
efetivo. Mesmo que o sindi-
cato vítima do ataque tome 
a tempo as medidas pre-
ventivas necessárias, ainda 
assim corre o sério risco de 
atas fantasmas serem re-
gistradas em cartório e pi-
caretas receberem o carim-
bo do Ministério do Trabalho 
e Emprego ou a bênção de 
uma sentença favorável da 
Justiça do Trabalho. Aí é 
que está o grande problema!

Faltam regulamen-
tação e fiscalização que 
impeçam a ação da “fábrica 
de sindicatos”. Assembleias 
que nunca ocorreram, listas 
de presenças com cinco ou 
seis assinaturas fundando 
entidades para represen-
tarem dezenas de milhares 
de pessoas, fundadores que 
nem membros da categoria 
são... Nada disso encon-
tra nas regras impedimento 
para o registro de sindica-
tos.

O que se vê é o deslo-
camento do debate para a 
extinção do imposto sindi-
cal, jogada oportunista, que, 
no máximo, cortará um dos 
objetos da cobiça dos fabri-
cantes de sindicatos.

Ao mesmo tempo, su-
focará economicamente os 
sindicatos sérios e tornará 
ainda mais vital para os 
malfeitores auferir lucros da 
pura venda dos direitos dos 
trabalhadores. q

Ricardo Patah é presidente 
da União Geral dos Traba-
lhadores.

Falta regulamentação 
e fiscalização para 

sindicatos Imagem: Divulgação.

Imagem: UGT.

Prevenção aos incêndios foi tema do curso em Campinas.

FETHESP, Sindilav e Seth Campinas realizam 
curso para profissionais em lavanderia

A FETHESP, em parceria 
com o Sindilav (Sindica-

to Intermunicipal de Lavan-
derias no Estado de São 
Paulo) e o Seth Campinas 
(Sindicato dos Empregados 
em Turismo e Hospitalidade 
de Campinas) realizaram, 
no dia 25 de junho, o “Curso 
de Prevenção e Combate 
aos Incêndios” e o “Curso 
de Saúde e Segurança no 
Trabalho” para profissionais 
de lavanderias de Campi-
nas e região.   

Gratuitos, eles tive-
ram a finalidade de orien-
tar os trabalhadores sobre 
os aspectos fundamentais 
de proteção e combate 
aos incêndios, assim como 
conscientizá-los quanto às 

Normas Regulamentadores 
(NR’s) e às providências na 
área de Segurança e Saúde 
no trabalho.  

Os temas tratados 
foram: descrição do fogo, 
pontos de inflamabilidade, 
fontes de calor, classifi-

cação de incêndios, mé-
todos de prevenção, tipos 
e uso de extintores, obri-
gações das empresas e 
do empregado, uso de e-
quipamentos de proteção 
e segurança (EPI’s) e 
relação das NR’s. q

Acidentes de trabalho mataram 464 
pessoas no ano passado

Levantamento da Secre-
taria da Saúde aponta 

que 464 pessoas morre-
ram em 2011 por causa 
de acidentes de trabalho, 
no Estado de São Paulo. 
As principais causas es-
tão ligadas à exposição 
de corrente elétrica, aos 
impactos com objetos, 
aos acidentes de trânsito 
e às quedas de edifícios. 

De acordo com os 
dados, ao todo o Estado 
teve 55,4 mil acidentes de 
trabalho, dos quais 48% 
foram classificados como 
graves, fatais ou em meno-
res de 18 anos; 25,5% 
referentes a intoxicações 
externas; e 20,1% no con-
tato com material biológico.

Segundo a diretora da 
Divisão de Saúde do Traba-

lhador, Simone Alves dos 
Santos, grande parte dos 
acidentes poderiam ser 
evitados. “Praticamente 
todos os acidentes acon-
teceram em situações pre-
visíveis e preveníveis. É no 
processo de investigação 
que são caracterizadas 
as situações de risco”. q

Informações da Agên-
cia Brasil.

1º Festa do Dia do Trabalhador em 
Ferraz de Vasconcelos

No dia 1º de maio deste 
ano, Dia do Trabalhador, 

a FETHESP foi uma das or-
ganizadoras da 1º Festa de 
Comemoração do Dia do Tra-
balhador em Ferraz de Vas-
concelos. “O evento contou 
com a presença de aproxi-
madamente 25 mil traba-
lhadores”, segundo José Au-
gustinho, da direção nacional 
da Central Geral dos Traba-
lhadores do Brasil (CGTB)  e 
também diretor de assuntos 
sindicais da FETHESP. 

Além da CGTB, as 
centrais sindicais UGT, For-
ça Sindical e NCST também  

estiveram na organização 
do evento. Bem sucedida, a 
comemoração já entrou para a 
história da cidade. 

Para Rogério Gomes, 
“é com esta bandeira de luta 
unitária que vamos construir 
um novo caminho para o de-
senvolvimento do Brasil. Com 
a ampliação de geração de 
emprego com carteira assi-
nada, jornada de 40 horas se-
manais, desoneração da folha 
de pagamento, diminuição de 
juros, entre outros, vamos as-
segurar aos trabalhadores e 
suas famílias a perspectiva de 
um futuro promissor“. q

Valdenir Ferreira da Silva, 
presidente do Seecethar.

Rosicléia da Silva Alves, 
presidente do Siethosp.

Elisson Zapparoli, presi-
dente do Sindiversões.

Colônia de 
Férias

A              Colônia de Férias da           
FETHESP abriga até 110 

pessoas pernoite. À 200m do 
mar, ela possui quartos, salas 
de jogos e eventos, refeitório, 
lanchonete e churrasqueira (de 
frente para a piscina). Mais in-
formações: (13) 3494-2579. q

Reformas na 
Federação!

          sede da FETHESP, em                 
    São Paulo, passa por 
reformas. Além da pintura da 
fachada, o 1º andar está sen-
do reformado para melhorar a 
infraestrutura do local e a co-
modidade de sua equipe de 
profissionais. q

FETHESP Online!

Conhecimento, contato, 
notícias, convenções co-

letivas e newsletter. Tudo isso 
está no site da Federação 
www.fethesp.org.br. Nele é 
possível encontrar mais in-
formações sobre as nove ca-
tegorias representadas. q
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Pensando em melhorar o 
sistema de comunicação 

do sindicato com os traba-
lhadores, o Siethosp (Sin-
dicato dos Empregados em 
Turismo e Hospitalidade de 
Piracicaba e Região) pos-
sui um jornal próprio, de 
periodicidade semestral. Para 
a presidente da entidade, 
Rosicléia da Silva Alves, “o 
veículo informativo ajudará 
o Sindicato a se relacio-
nar melhor com a categoria 
que representa e também 
com os companheiros sin-
dicais. Por meio do jornal 
teremos voz na sociedade, 
informaremos sobre nossas 
atividades em prol do traba-
lhador, além de reforçarmos 
nossas posições sindicais. O 
veículo é mais uma grande 
conquista do Siethosp!“.  q

A

                  ACâmara de Desen-
volvimento Econômico 

e Social, criada pela Câmara 
Federal para destravar temas 
de interesse dos empregados 
e patrões, aprovou no dia 10 
de julho o relatório do deputado 
federal Roberto Santiago 
(PSD-SP) sobre o fim da con-
tribuição adicional de 10% 
devida pelo empregador sobre 
o FGTS em demissões sem 
justa-causa. 

A taxa adicional foi 
instituída em 2001 para co-
brir o saldo de um Fundo da 
Caixa Econômica Federal. 
As pendências se referiam 
aos planos Verão e Collor 

I. Segundo o deputado, a 
contribuição já cumpriu seu 
papel e deve ser extinta. “O 
ato de contratar é muito influ-
enciado pelo custo da demis-
são. Quando se desoneram 
custos, cria-se um ambiente 
favorável às contratações. O 
rombo financeiro de R$ 42 
milhões na época em que foi 
criado o Fundo já foi sanado 
e, por isso, não há mais mo-
tivos para a cobrança com-
plementar”, explicou. 

Cabe ressaltar que o fim 
da multa extra do FGTS não se 
apoia nos 40% da multa res-
cisória, mas sim apenas a con-
tribuição adicional de 10%. q

Deputado Federal Roberto Santiago (PSD-SP).

Relatório sobre fim de multa     
extra do FGTS é aprovado

   

Imagem: Divulgação.



Campismo para todas as temporadas
paisagístico típico da tempo-
rada, onde árvores nativas 
seduzem e atraem uma diver-
sidade de pássaros que hoje 
habitam os bosques locais.

Ao som das aves e do 
vento, há uma vista de 360 
graus (a área ocupa uma altu-
ra superior a 1.600 metros) de 
parte dos mais de 6.000 me-
tros quadrados de área verde. 

Nessa altura das mon-
tanhas, a estrutura prioriza o 
bem-estar, a revitalização e o 
equilíbrio do corpo e da alma. 
Aos redores, para fornecer 
lazer aos campistas, é pos-
sível praticar atividades es-
portivas, como percursos em 
trilhas e passeios a cavalo, de 
moto, jeep 4x4, quadriciclo e 

caiaque. Também é possível 
praticar asa delta, paraquedis-
mo, rapel e base jump.

A área possui seguran-
ça 24 horas e promete quali-
dade em sua infraestrutura. 
O camping fornece lenhas 
para fogueira, geladeira, 
água potável, redes de des-
canso, estabelecimentos para 
alimentação, lazer e jogos e 
modelos de barracas para lo-
cação, além, é claro, de ves-
tuários e banheiros aquecidos 
e perfumados.

Algumas dicas para o in-
verno:

- Não subestime o frio;
- Escolha um local ideal para 

montar a barraca, de prefe-
rência abrigado do vento e 
que receba o sol da manhã;
- Não leve calças jeans e 
camisetas de algodão, porque 
elas demoram para secar 
quando molhadas;
- Planeje seu tempo: os dias 
são mais curtos no inverno, a 
noite chega mais cedo;
- Para evitar condensação 
da barraca, deixe-a ventilada 
para a noite.
- Coma alimentos mais calóri-
cos, pois queimar calorias aju-
da a esquentar.
- Garrafas térmicas podem 
servir de ‘saco de água 
quente’. q

Fonte das dicas: Blog 
Acampar Bem.

Desfrutar a natureza é uma 
boa opção para todas as 

épocas do ano. Mesmo no 
inverno, os campistas en-
contram referências de con-
forto, lazer e contato com a 

natureza. No camping “Luar 
da Montanha”, localizado em 
Campos de Jordão, a quatro 
quilômetros do centro de Capi-
vari (interior de São Paulo), é 
possível apreciar o cenário 

Seth São José do Rio Preto prepara Clube de Campo

Está previsto, para daqui 
um ano, o encerramento 

das obras do Clube de Cam-
po do Seth (Sindicato dos 
Empregados em Turismo e 
Hospitalidade) de São José 
do Rio Preto. As obras es-
tão em fase de finalização 
e pretendem oferecer todo 
suporte para um clube re-
creativo na região.

Localizado próximo 
ao distrito de Engenheiro 

Schmidt (em São José do 
Rio Preto), o clube terá de-
zoito quiosques de chur-
rasqueiras, quadras de 
esportes, bocha, futebol, 
quadras fechadas, piscinas, 
além de salões para festas, 
casamentos, aniversários, 
etc.

Segundo o presidente 
do Sindicato, Sérgio da Sil-
va Paranhos, “o Clube de 
Campo era um sonho de-

sejado há muito tempo pela 
entidade. Será uma grande 
satisfação inaugurá-lo. A 
nossa expectativa é alta!”.

O trabalhador per-
tencente à categoria dos 
Empregados em Turismo e 
Hospitalidade do Seth São 
José do Rio Preto poderá 
fazer carteira social na uni-
dade do Sindicato: Rua 
Conselheiro Saraiva, n° 317, 
Vila Ercília. q
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Momento descontração

Camping em Campos do Jordão, uma das opções para este inverno.

Clube de Campo do Seth São José do Rio Preto em fase final das obras.

Piadinha
-Joselito, sabe qual é a semelhança da 
Rio+20 com a Copa 2014?
-Puxa, Clerosvaldo, não faço ideia. Ambos 
acontecem no Brasil???
-Sim, isso também.
-Ué, mas então qual é a semelhança?
-Ambos estão com a bola murcha.

Imagem: www.camposdojordaocamping.com

Imagem: www.chargedodiemer.blogspot.com.br

Imagem: www.sindicatoseth.com.br

“Explore o turismo e não o turista”.


