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Curso para Formação e Orientação 

de Trabalhadores Designados

O Sindbeneficente, entidade 
filiada à Fethesp, ofereceu aos 
seus associados, nos meses de 
agosto, setembro e outubro curso 
sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho com enfoque para a 
Norma Regulamentadora – NR 5 
da CIPA. Os temas abordados no 
evento foram: Riscos Ambi-
entais; Acidente de Trabalho; 
Inspeções de Segurança; Mapa 
de Risco; Investigação dos 
Acidentes ;  Campanha  de  
Segurança; Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI); 
Primeiros Socorros e AIDS.

Interesse do 

trabalhador

Confira o Piso Salarial das nove 
categorias de trabalhadores 
representadas pela federação. Os 
valores correspondem à data-base 
de cada profissão.
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Federação presente 
em Congresso 

da UGT
O presidente da Fethesp, 
Rogério Gomes, e diretores 
da federação participaram 
do 2º Congresso Nacional 
da UGT. 

Campismo: conheça 
o Brasil de Norte 

a Sul

A importância das lutas 
sindicais que nunca cessam.

Editorial

Companheiros 
políticos

Notícias sobre as ações do 
deputado federal Roberto 
Santiago (PSD) e do 
secretário estadual de 
Saneamento e Recursos 
Hídricos, Edson Giriboni.
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Veja as sugestões de 
destinos para você sua 
família: Gramado, na serra 
gaúcha e Porto Seguro, na 
Bahia.

As dependências da Colônia de 
Férias, na Praia Grande, estiveram 
em reforma. Muitas foram as 
melhorias que estão à disposição de 
todos os associados dos sindicatos 
filiados à Fethesp. Aproveite!

Melhorias na 

Colônia de Férias
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Caso Jacques 
Janine de Atibaia

Sempreturh recebe 

dirigentes da 

Fethesp
Seguindo o calendário das 
reuniões de diretoria da entidade, 
que acontecem bimestralmente, 
equipe diretiva esteve reunida no 
sindicato de Ribeirão Preto.

Páginas 6 e 7
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O renomado salão de beleza da rede 
de franquias Jacques Janine, de 
Atibaia, não segue a Convenção 
Coletiva de Trabalho da categoria de 
cabeleireiros. Acompanhe o caso.
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A luta sindical nunca para
Editorial

Presidente da FETHESP

Os assuntos de interesse da classe 
trabalhadora brasileira são a razão 
principal das intermináveis lutas 
sindicais. Conquistar melhores 
salários, garantir condições dignas 
nas jornadas do trabalhador por meio 
da Medicina e Segurança do Trabalho 
entre inúmeras outras questões 
evidencia o quanto temos a fazer 
diariamente.
A prova da força de nossas lutas pôde 
ser vista recentemente através dos 
movimentos das Centrais Sindicais 
que tomaram as ruas das principais 
cidades do Brasil. Foram milhares de 
trabalhadores em conjunto com os 
representantes das Centrais Sindicais 
reivindicando pelo fim do fator 
previdenciário, jornada de trabalho de 
40 horas sem perda salarial, 
regulamentação da contribuição 
assistencial e segurança e saúde do 
trabalhador.
Além da ação das Centrais Sindicais, 
citemos o comprometimento do 
deputado Roberto Santiago (PV-SP) o 
qual integra a Comissão  Especial  do

Trabalho Terceirizado cujo objetivo é 
defender os direitos trabalhistas. 
Outra questão que diz respeito a
nossas conquistas é o reajuste do 
salário mínimo, que em 2012, será de 
R$ 619,21. Porém, na contramão 
desse caminho existe um cenário 
lamentável que atinge o bolso dos 
aposentados. Há uma defasagem das 
aposentadorias e pensões pagas pelo 
INSS aos trabalhadores que recebem 
valores acima do salário mínimo. As 
perdas contabilizadas desde 1994 
superam 76% e tudo indica que esse 
percentual será ainda maior no 
próximo ano. Não podemos ficar 
indiferentes por tal realidade 
avassaladora. 
Companheiros, diante desse cenário, 
peço a todos para seguirmos cada vez 
mais fortalecidos e determinados a 
lutar pelo nosso objetivo maior: o 
trabalhador brasileiro!

Saudações sindicais,
Rogério Gomes

Pisos Salariais das categorias 
representadas pela FETHESP

Empregados em Casas de Diversões

- Faxineiro, Copeiro e Office-boy: R$ 577,80 ou R$ 2,63 por hora.
- Demais empregados: R$ 650,16 por mês ou R$ 2,96 por hora. 

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

- Mensageiro e Recepcionista: R$ 623,50 por mês correspondendo ao 
valor horário de R$ 2,83. 

- Demais empregados: R$ 784,75 por mês, correspondendo ao valor 
horário de R$ 3,57.

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$ 620,00.
- Demais funções R$ 650,00.

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$ 705,24

Lustradores de Calçados
- Empregados dessa categoria: R$ 552,00

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

- Empregados dessa categoria: R$ 610,00

*Os valores citados correspondem à data-base de cada categoria.
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Diagramação
Bruno Brito 

burnysss@gmail.com
(11) 7745-6365
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Sempreturh sediou a reunião 
de diretoria da Fethesp

Reunião realizada em agosto

Ruthembergue Rodrigues de Moura - SETHCPS

Elisson Zapparoli - Sindiversões

Maria dos Anjos Mesquita Hellmeister - SEIBCSSP

Sérgio da Silva Paranhos - SETHSJRP

Waldemar Nerath Filho e Nathalie Nerath - Sempreturh Ribeirão Preto

João Mendonça da Silva Filho e Jean Carlos da Silva - Sindeturh 

Presidente Prudente

Antonio Caneli de Freitas - Seth Votuporanga

Dagmar Roberto de Lima e Pablo Rodrigues de Lima - Sindimar

Astério Lacerda Pereira - SEECMATESP

Roselaine Ferreira Alves da Silva - Sinturdi

Adriana de Freitas - SindBeneficente

Rosicléia da Silva Alves - SIETHOSP

Homero Fraccari - Sindbeneficente Cotia

Júlio da Silva Alves - Sitraemfa

Clemente Ferreira da Silva e Valdenir Ferreira da Silva - Seecethar

José Augustinho dos Santos - SEECMATESP

Eduardo Cardoso dos Santos - Avape

Américo Gomes da Silva - Fethesp

Antônio Rodrigues Gomes - Sindfranca

Confira os dirigentes que estiveram 
presentes em Ribeirão Preto 

DEPOIMENTOS

A reunião foi muito produtiva e importante 
para promover a discussão de assuntos 
diversificados. Além disso, as reuniões de 
diretoria possibilitam a integração entre 
todos os sindicatos filiados da Fethesp.

Parabenizo o Sr. Rogério, presidente da 
Fethesp, pela excelente organização da 
reunião. Esses encontros têm como objetivo 
principal discutir assuntos relacionados aos 
trabalhadores, eles são a razão do nosso 
trabalho.

As reuniões de diretoria são sempre válidas, 
uma vez que atualizamos nossa pauta e 
trocamos experiências entre os demais 
colegas. Também obtemos informações 
referentes à classe trabalhadora de nossa 
base. As reuniões estão acontecendo nas 
cidades do interior do Estado de São Paulo, 
o que facilita a participação de todos.

Roselaine da Silva – Sinturdi
Antônio Caneli de Freitas – Seth Votuporanga

Dagmar Roberto de Lima – Sindimar

Foto: Max de Lucca
Foto: Max de Lucca

Diretores: Antônio Caneli de Freitas, João Mendonça da Silva Filho,
Sérgio da Silva Paranhos e Eduardo Cardoso dos Santos
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cina e Segurança do Trabalho 
previsto para 2012; refor-
mulações estatutárias da 
federação; participação da 
Fethesp no II Congresso 
Nacional Ordinário da UGT e 
remanejamento da diretoria. 
Rogério Gomes, presidente 
da Fethesp, enfatizou que a 
reunião de diretoria é opor-
tuna para avaliar as ações 
realizadas pela federação em

A reunião de diretoria da 
Fethesp aconteceu em agosto 
e o sindicato anfitrião foi o 
SEMPRETURH – Sindicato 
dos Empregados em Turismo 
e Hospitalidade de Ribeirão 
Preto, o qual é presidido por 
Waldemar Nerath Filho.
A pauta do encontro foi deter-
minada pelos seguintes 
assuntos: realização do 
terceiro curso sobre Medi-

conjunto com os sindicatos 
filiados no que diz respeito à 
defesa e luta dos interesses 
das nove categorias de traba-
lhadores representadas pela 
Fethesp. “Temos o compro-
misso de reunir nossa equipe 
diretiva a fim de mantê-la 
integrada e atualizada sobre 
nossos compromissos frente 
à classe trabalhadora”, con-
cluiu Gomes.
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Rogério Gomes e dirigentes da Fethesp presentes no evento

Fethesp presente em Congresso Nacional da UGT

Na ocasião, Ricardo Patah foi 
reeleito presidente da UGT –

as palestras e debates que 
marcaram o grande encontro.

O presidente da Fethesp, 
Rogério Gomes, e dirigentes 
da federação participaram do 
2º Congresso Nacional da 
UGT, realizado em julho, no 
Palácio de Convenções do 
Anhembi, em São Paulo. O 
evento contou com a presença 
de personalidades políticas 
como o Governador do 
Estado de São Paulo, Geraldo 
Alkmin, José Serra e o ex- 
presidente da República, José 
Inácio Lula da Silva.
O congresso teve grande 
repercussão no meio sindical 
unindo trabalhadores de 

 
diversas categorias. Mais de 
duas mil pessoas prestigiaram 

Ricardo Patah é
reeleito

Sindeturh online

posse, Patah destacou as 
mudanças que vêm ocorrendo 
no Brasil as quais passam 
diretamente pelas mãos do 
sindicalismo cidadão, ético e 
inovador da UGT. “Com a 
eleição dos membros uge-
tistas para a próxima gestão, 
esta central vai dar o tom, 
indicar o caminho e intensi-
ficar sua luta por um país 
mais próspero”, destacou.

União Geral dos Traba-
lhadores e em seu discurso de

Nota

Em discurso Patah destacou o sindicalismo cidadão, ético e inovador
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A partir de agora o Sindeturh 
– Sindicato dos Empregados 
em Turismo e Hospitalidade 
de Presidente Prudente e 
Região está conectado no 
mundo online por meio do 
seu novo portal. A nova 
ferramenta permite maior 
interação de todos os associ-
ados e interessados em obter 
informações sobre o sindi-
cato e assuntos correlatos. 
Para o presidente da entidade, 
João Mendonça da Silva 
Filho, a criação da página 
online foi projetada espe-
cialmente para servir o

trabalhador com informações 
relacionadas a seus interes-
ses, além de oferecer maior 
aproximação de seus filiados. 
Já o presidente da Fethesp,
Rogério Gomes, parabeniza a 
iniciativa do Sindeturh pela 
criação do portal, uma vez 
que esta é uma ferramenta 
fundamental da era moderna.
O usuário pode acompanhar 
as novidades da entidade 
através do site www.sinde
turh.org.br como também 
esclarecer dúvidas e interagir 
por meio do Twitter.

As eleições para presidência 
da UGT aconteceram durante 
o congresso da entidade. 
Como resultado, Ricardo 
Patah foi reeleito e presidirá a 
UGT nos próximos quatro

anos. Em seu discurso de 
posse, Patah ressaltou seu 
comprometimento em rea-
lizar ações que beneficiem os 
portadores de necessidades 
especiais, mulheres, compa-

nheiros rurais, companheiros 
do mar e indígenas que estão 
se desenvolvendo em prol do 
trabalhador e em prol da 
vida”, destacou. 

Rogério Gomes assumiu o 
cargo de Secretário Adjunto 
Nacional de Assuntos do 3º 
setor da UGT.
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Fique por dentro

O que é 

Segurança 

do Trabalho?

Por que é 

importante 

constituir 

equipe de 

Segurança 

do Trabalho?

O que é 

acidente

de 

trabalho?

Terceiro 

seminário 

de Medicina e 

Segurança vem aí

Foi aprovada na última reu-
nião de diretoria da Fethesp, 
a criação da terceira edição 
do seminário sobre Medi-
cina e Segurança do Traba-
lho. O primeiro evento na 
área aconteceu em 2010 e os 
resultados positivos obtidos 
desde então motivaram a 
continuidade do evento.
O seminário tem como foco 
central chamar a atenção 
para medidas de segurança 
na jornada diária de trabalho 
de todos os filiados da 

entidade. Rogério Gomes, 
presidente da federação, 
comemora o êxito dessa 
ação e enfatiza que a fede-
ração está engajada em 
oferecer informações que 
agregem maior qualidade de 
vida a todos os trabalhadores 
representados pela Fethesp. 
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Em 2012, salário 
mínimo terá

reajuste de 13,61%
A ministra do Planejamento 
Miriam Belchior anunciou no 
dia 31 de agosto o novo valor 
do salário mínimo. Os atuais 
R$ 545,00 serão reajustados 
para R$ 619,21, o que 
representa um aumento de 
13,61%. O reajuste entra em 
vigor a partir de 1º de janeiro.

Notas

solução para patrões em 
busca de reduções de 
despesas e agilidade de 
prazos, representando um 
impacto gigantesco na 
economia nacional. Mas não 
existe almoço de graça, como 
diz o ditado. Quem paga o 
que sobra para o empregador 
é o trabalhador terceirizado 
que tem seu salário reduzido 
e suas garantias trabalhistas 
como férias, décimo terceiro 
e FGTS, muitas vezes 
subtraídos - o que tenho 
chamado de precarização do 
trabalho.
Um marco legal irá blindar 
o trabalhador contra a

Roberto Santiago fala sobre a terceirização 

de serviços  e as perdas do trabalhador

Santiago integra Comissão Especial 
do Trabalho Terceirizado

A busca de uma relação justa 
entre patrões  e  empregados  
depende do equilíbrio de dois 
lados que não são iguais. 
Tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais 
na medida em que eles se 
desigualam é a máxima de 
Rui Barbosa, integrada na 
nossa Constituição, que cabe 
perfeitamente ao ajuste
das partes envolvidas em 
terceirizações: patrões e 
empregados, que não devem 
ser adversários em um 
sis tema complementar.
As terceirizações vieram
para  f i ca r  como uma  
modalidade necessária em

precarização de seus direitos, 
e o empregador da preca-
rização da mã-de-obra, 
tornando a modalidade uma 
alternativa de proteção 
social .  São muitas  as  
responsabilidades dos pa-
trões e dos empregados, 
ambos com obrigações a 
cumprir. É preciso, contudo, 
compensar as diferenças 
entre as duas posições 
regulamentando o setor que 
já soma dez milhões de 
famílias que estão no meio do 
caminho: empregadas, mas 
sem direito a reclamar.
Vou apresentar o relatório da 
Comissão Especial  do

um país em pleno desen-
volvimento. Se o país 
pretende manter-se aquecido 
para liderar, precisa regu-
lamentá-las o mais rápido, 
definir as regras do jogo. 
Desde que foi apresentado o 
primeiro projeto na  Câmara,  
em 1998, para tratar da regu-
lamentação até hoje, o 
cenário das terceirizações 
permanece primitivo, usadas 
exaustivamente no setor 
privado e nos três níveis do 
serviço público brasileiro, 
para qualquer coisa, de 
qualquer maneira.
No primeiro olhar,  as 
terceirizações soaram como a

Trabalho Terceirizado nos 
próximos dias.  Espero 
contribuir nessa construção 
de um marco regulatório para 
os milhares de terceirizados 
do nosso país.

José Maria Félix é 
eleito presidente do Sindedif

O Sindicato dos Empregados 
em Edifícios de Santos e 
Cubatão (Sindedif) ,  na 
Baixada Santista, elegeu seu 
presidente e equipe diretiva, 
em junho. A solenidade de 
posse aconteceu em setem-
bro e desde então a entidade é 
presidida por José Maria 
Félix. Há mais de 10 anos no 
sindicato, Félix já ocupou os 
cargos de tesoureiro e vice-
presidente. 
O pleito teve chapa única e 
isso não diminuiu a disposi-
ção dos companheiros asso-
ciados na participação do 
processo eleitoral. O com-
parecimento foi grande, 
demonstrando boa sintonia 
entre o sindicato e sua base.  
“Este processo foi resultado 
de um trabalho que deu certo. 
Com apoio dos demais 
diretores e do corpo de funcio-
nários, o nosso sindicato vem 
ampliando as conquistas que 
trazem muitos benefícios 

O  d e p u t a d o  R o b e r t o  
Santiago, que até então 
integrava o PV, anunciou no 
dia 10 de outubro, a filiação 
ao partido PSD, que atraiu 
também o presidente da 
UGT, Ricardo Patah. 

Roberto Santiago 
integra PSD

Assalariados 
pagam mais IR 
que os bancos

Análise feita pelo Sindi-
cato Nacional de Auditores 
Fiscais da Receita Federal 
(Sindifisco), e confirmada 
por especialistas, indica que 
os trabalhadores pagam o 
equivalente a 9,9% da 
arrecadação federal somente 
com o recolhimento de 
Imposto de Renda ao longo 
de um ano. As entidades 
financeiras arcaram com 
menos da metade disso 
(4,1%), com o pagamento de 
quatro tributos.
'Os dados mostram a opção 
equivocada do governo 
brasileiro de tributar a renda 
em vez da riqueza e do 
patrimônio, avalia João Eloi 
Olenike, presidente do Insti-
tuto Brasileiro de Planeja-
mento Tributário (IBPT). A 
face mais nítida desta esco-
lha, segundo o especialista, é 
a retenção de imposto de 
renda na fonte, ou seja, no 
salário do trabalhador. Félix: mais de 10 anos no sindicato

aos associados”, declarou o 
presidente. 
As metas definidas pela nova 
diretoria são: lutar pelo fim 
da terceirização no setor de

condomínios e fim do fator 
previdenciário, ampliar a 
qualificação profissional e 
seguir firme nos movimentos 
da classe trabalhadora.

Novembro de 2011
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Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos de
São Paulo explica as regras sobre cobrança 

pelo uso da água no Alto Tietê

Giriboni: gestão da água nesse estado é um exemplo a ser seguido

A partir de agora, usuários 
que têm outorga para o uso da 
água do Alto Tietê poderão 
calcular os valores gastos 
através de um simulador 
disponível na internet. O 
secretário de Saneamento e 
Recursos Hídricos, Edson 
Giriboni, acompanhado de 
representantes do comitê da 
Bacia do Alto Tietê, do 
DAEE – Departamento de 
Água e Energia Elétrica – e 
da Cetesb, no dia do lança-
mento dessa ferramenta, 
explicou as regras da 
cobrança para os cerca de 3 
mil usuários cadastrados pelo 
DAEE até o momento. Esse 
cont ingente representa  
aproximadamente 8 mil usos 
de água, seja por captação, 
consumo ou lançamento de 
efluentes.
A cobrança deve começar a 
partir de março de 2012 e 
pagarão pela água usuários 
urbanos e industriais da 
Bacia do Alto Tietê que 
utilizam mais de 5 metros 
cúbicos por dia. Os usuários 
das áreas rurais ainda não são 
obrigados a pagar. 

A lei nº 12.183 de 2005 
dispõe sobre a cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos de 
domínio do Estado de São 
Paulo e tem como seus 
principais objetivos: reco-
nhecer a água como bem 
público de valor econômico e 
dar ao usuário uma indicação 
de seu real valor.
Visa incentivar o uso racional 
e sustentável e distribuir o 
custo socioambiental pelo 
uso indiscriminado da água. 
Além disso, a cobrança serve 
c o m o  i n s t r u m e n t o  d e  
planejamento e gestão 
integrada, bem como para 
obter recursos financeiros 
para o financiamento dos 
programas e intervenções 
contemplados nos planos de 
recursos hídricos e sanea-
mento.
O papel dos comitês de 
bacias no valor a ser cobrado 
– Na Bacia do Alto Tietê 
como nas demais do estado 
de São Paulo, existe um 
comitê formado por repre-
sentantes dos que são 
envolvidos com o uso e a 

 gestão da água, ou seja, da  

receita do FEHIDRO - Fundo 
Es tadua l  de  Recursos  
Hídricos- e são aplicados por 
decisão do comitê da Bacia 
do Alto Tietê.
O território da Bacia Hidro-
gráfica do Alto Tietê quase 
coincide com o da Região 
Metropolitana de São Paulo. 
Dos 39 municípios da RMSP, 
2 0  m u n i c í p i o s  e s t ã o  
completamente inseridos, 14 
possuem sua sede urbana 
totalmente inserida e 3 
municípios possuem parte de 
sua área rural na bacia. 
Somente para o abasteci-
mento doméstico são usados 
cerca de 76% dos recursos 
hídricos do Alto Tietê, 
enquanto as indústrias usam 
mais 20,5%.

Segundo Giriboni, "a Bacia 
do Alto Tietê é a quarta 
unidade hidrográfica de 
gerenciamento de recursos 
hídricos do Estado de São 
Paulo (UGRHI) a cobrar pelo 
uso da água". Para o secretá-
rio, a gestão da água nesse 
estado é um exemplo a ser 
seguido. "Trata-se de um 
avanço da sociedade, isso se 
dá em função da maior 
conscientização das pessoas 
que  devem cu idar  da  
natureza e do meio ambiente, 
visando a preservação para as 
gerações futuras", completa.
O s  c o m i t ê s  d o s  r i o s  
Piracicaba/Capivari/Jundiaí 
e Paraíba do Sul foram os 
primeiros a iniciar a cobrança
pelo uso da água, com 
boletos emitidos no exercício 
de 2007. Já o Comitê 
Sorocaba Médio Tietê  
começou a emitir boletos a 
partir do ano de 2010.
Por que cobrar pelo uso da 
água: O preço público é a 
remuneração pelo uso de um 
bem público. Neste caso, a 
água. O que é diferente de 
uma taxa ou tarifa.

sociedade civil, de empresas, 

partir do início de 2012 e o 
recurso arrecadado constitui

de  concess ionár ias  de  
serviços de saneamento e do 
poder público. É esse comitê 
que decide sobre as questões 
que impactam os recursos 
hídricos.
Não é o Estado quem define o 
valor a ser pago pelo uso da 
água. Embora o Governador 
assine o decreto que cabe ao 
Estado como ato adminis-
trativo, também são os 
comitês que propõem o preço 
a serem cobrados após amplos 
debates  considerando as 
diversas necessidades e os 
múltiplos usos dos recursos 
hídricos de cada bacia.
Os boletos serão emitidos a 

Novembro de 2011

Treinamento para cuidadores de idosos, em Cotia
A Associação Toca das Hortênsias, situada 
em Cotia/SP, realiza periodicamente 
treinamento para cuidadores de idosos a 
maiores 18 anos de idade e alfabetizados, 
bem como auxiliares de enfermagem e 
enfermeiros interessados em especializar-se 
no atendimento a idosos. Mais informações 
podem ser  obtidas pelo telefone 
(11) 4612-2843.

       Treinamento teórico:

- Introdução à gereontologia
- Como ser um bom cuidador
- Cuidados básicos
- Memória e humor
- Nutrição
- Como agir
- Locomoção
- Direitos e deveres do cuidador
- Sociabilização do idoso
- Diversão: lazer e cultura

           Treinamento prático:

- Arrumação da cama e do quarto
- Administração de medicamentos
- Servir líquidos e colação
- Alimentação: desjejum, almoço e jantar
- Cuidados com o idoso acamado
- Banho, troca de fraldas e roupas
- Locomoção
- Técnicas de manejamento do idoso
- Comunicação
- Postura de trabalho

Conteúdo programático Conteúdo programático 
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Fethesp derruba criação de “falso” sindicato

Cartão alimentação: aliado 
do associado

Movimento foi coordenado por Rogério Gomes, presidente da Fethesp

Cartilha informativa 
Lei Maria da Penha

A Defensoria Pública de São 
Paulo lançou no mês de 
agosto a cartilha informativa 
“Lei Maria da Penha: sua vida 
recomeça quando a violência 
termina”. O material foi 
elaborado a partir das princi-
pais dúvidas e informações 
disponibilizadas no aten-
dimento especializado da 
instituição às mulheres 
vítimas de violência domés-
tica.
A tiragem inicial conta com 
50 mil exemplares. Além de 
contar com informações prá-
ticas sobre órgãos públicos e 
locais de atendimento, a 
cartilha explica em lingua-
gem acessível os direitos e 
aspectos da legislação.
Segundo dados da pesquisa 
“Percepções sobre a Violên-
cia Doméstica contra a 
Mulher no Brasil”, realizada
pelo Instituto Avon/Ipsos,

entre janeiro e fevereiro de 
2011, 94% das pessoas 
conhecem a Lei Maria da 
Penha, mas apenas 13% 
sabem seu conteúdo. A 
cartilha desenvolvida pela 
Defensoria Pública pretende 
informar a população sobre 
os avanços trazidos pela 
legislação, contendo os 
principais tópicos da lei e 
espaço voltado às perguntas e 
respostas com dúvidas mais
freqüentes, além de guia com 
serviços e entidades de 
atendimento às mulheres 
vítimas de violência.
Estudo do Senado Federal 
a p o n t a  q u e  6 6 %  d a s  
brasileiras acham que a 
violência doméstica e fami-
liar contra as mulheres 
aumentou, mas 60% acredi-
tam que ,a proteção contra 
es te  t ipo  de  agressão  
melhorou após a criação da

Lei Maria da Penha. Já a 
pesquisa Mulheres Brasi-
leiras nos Espaços Público e 
Privado, realizada em 2010
pelo SESC e Fundação 
Perseu Abramo, uma em cada 
cinco mulheres consideram 
já ter sofrido algum tipo de 
violência de parte de algum
homem. O parceiro (marido 
ou namorado) é o respon-
sável por mais 80% das 
agressões.

A Fethesp mobilizou, no dia 

12 de outubro, cerca de 100 

dirigentes sindicais para a 

realização de assembleia 

contra a criação de “falso” 

sindicato. Movido por más

intenções, determinado 

grupo tentou criar sindicato 

nacional de trabalhadores das 

entidades do terceiro setor.

Durante o movimento, 

Rogério Gomes, que liderou

a assembleia, agradeceu a 

participação de todos os 

representantes sindicais 

presentes e ressaltou que essa 

conquista foi resultado de 

uma ação conjunta contra

invasores de base que tinham 

a intenção de criar entidade. 

De acordo Rogério, está se 

tornando fácil criar sindica-

tos fajutas. “Devemos estar 

atentos para a ação dos inva-

sores de base e isso só é pos-

sível através de movimentos 

como esse que mostra nossa 

união e comprometimento na 

defesa dos sindicatos filiados 

da Fethesp”, concluiu.

gens oferecidas pelo cartão 
são: autonomia para compor 
a cesta básica de acordo com 
as reais necessidades; não é 
preciso gastar o valor integral 
gerando assim acúmulo de 
valor para o mês seguinte, 
praticidade e economia.
Os sindicatos filiados da 
Fethesp não pagam pela im-
plantação do cartão nem a 
emissão do primeiro lote com 
1.000 unidades. Outra vanta-
gem concedida às entidades é 
a isenção da taxa de admi-
nistração. 

O cartão alimentação, forne-
cido pela Cíclum Tecnologia, 
empresa especializada em 
sistema de cartões persona-
lizados a entidades sindicais 
é um inovador e importante 
aliado dos trabalhadores. 
Este recurso facilitador tem 
como objetivo substituir a 
entrega da cesta básica pelo 
valor integral revertido em 
crédito. A exemplo de sindi-
catos como Seth Votuporan-
ga, Sindimar, Sindbene-
ficente, Sindeturh e Seece-
thar que já implantaram este 
sistema, as principais vanta-
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Equipe do Siethosp na Fethesp

Rosicléia: presidente do Siethosp

Jacques Janine de Atibaia não paga trabalhadores

Dil a s nc ona m a i
sem veto  le  s i

qu  o cede a isoe c n v  
évio de até 90 dias pr    

A presidenta Dilma Rousseff 
sancionou em outubro, sem 
vetos, a lei Nº 12.506/2011 
aprovada pela Câmara dos 
Deputados que concede 
aviso prévio de até 90 dias, 
proporcional ao tempo de 
trabalho.
A informação foi confirmada 
pela Casa Civil da Presi-
dência da República. A 
mudança foi publicada no 
Diário Oficial da União no 
dia 13 de outubro, quando 
passa a valer.
Atualmente, os trabalha-
dores têm direito a 30 dias de 
aviso prévio. A nova lei 
determina que seja mantido 
o prazo atual de 30 dias de 
aviso prévio, com o acrés- 
cimo de três dias por ano 
trabalhado, podendo chegar 
ao limite de 90 dias (60 dias 
mais os 30 dias atuais).
Com a mudança, o empre-
gado terá direito aos 90 dias 
de aviso prévio quando 
completar 20 anos de 
trabalho. 

o v e aC mpro ant  da entr da e saída
p s do trabalhador será im re so

C orme Po ar 510 onf  rt ia 1.
pub ada pe nis o o lic  lo Mi téri d
Traba  n Diá  O ial lho o rio fic
da nião no íci de U ,  in o 
out ro, a bri ori de ub o gat eda
do to trôn  im s-pon ele ico pre
so p a a v  som te a ass aler en
par j iro do pró o tir de ane   xim
ano  sis a de  ser . O tem ve
im nta n e respla do as mp as
com is de dez fu io- ma  nc
n r o ue á u il z má i s q  j t i a  
eq ip e to d po tou am n s e n  
ele nictrô o. 
Im mi o c pro te depri r  om van

n d e e í te tra a  d  sa da do ra-
balho.

a s i c , a po r  Par  o  s ndi atos   rta ia
a e i r qv i v ta  ue os traba-
h  ç or  l adores fa am h as extras

r le não recebam po e as.
a t s aJá s en idade sindic is 

a r a  q  patron is a gument m ue a
p  e n o adoção do onto el trô ic

e lto cu spod  gerar a s sto , 
ri i l e e pp nc pa m nt  ara as 
e na ap que s empres s. 

A Fethesp dispõe do equipa-
mento eletrônico há três anos 
e em setembro passou a 
utilizar o ponto eletrônico 
impresso. De acordo com o 
presidente da federação, 
Rogério Gomes, imprimir o 
comprovante do horário de 
entrada e saída é um 
documento importante aos 
funcionários. 

Registrador Eletrônico de Ponto 
passa a valer em 2012

Inmetro certificará REP
O Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) e o Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) firmaram acordo 
de cooperação técnica para 
que o instituto participe do 
processo de certificação do 
equipamento Registrador 
Eletrônico de Ponto (REP). 
De acordo a Assessoria de 
Imprensa  do  MTE,  o  
ministro do Trabalho, Carlos 
Lupi, considera que a 
participação do Inmetro no 
processo de certificação dará 
maior credibilidade para 
reduzir resistências ao equi-
pamento. “A auditoria inde-
pendente nos garante mais 
segurança quanto ao bom 
funcionamento do REP”, 
disse o ministro.
Além de planejar, desen-

volver e implementar o 
programa de avaliação do 
REP junto ao Sistema 
Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade (SBAC), o 
Inmetro fiscalizará a produ-
ção, importação e comer-
cialização dos equipamen-
tos. Entidades interessadas 
no processo poderão apre-
sentar, no período de 30 dias,  
sugestões e críticas relativas 
aos textos propostos. Findo o 
prazo, o Inmetro se articu-
lará com as entidades que 
tenham manifestado para 
que indiquem representantes 
nas discussões posteriores, 
visando à con-solidação do 
texto final.
As sugestões podem ser 
enviadas ao Inmetro por 
email(dipac.consultapublica
@inmetro.gov.br).

tratar de diversos assuntos 
relacionados a ações sindi-
cais.
O  e n c o n t r o ,  s e g u n d o  
Rosicleia foi importante, 
pois o presidente da Fethesp, 
Rogério Gomes, orientou 
sua equipe referente a ações 
sindicais, como por exemplo 
formas de atuação na

Estiveram reunidos na sede 
da Fethesp a presidente do 
SIETHOSP - Sindicato dos 
Empregados em Turismo e 
Hospitalidade de Piracicaba 
e Região, Rosicleia da Silva 
Alves, Valdir Aparecido 
Alves, advogado da entidade 
e Renata Galvão de França, 
secretária da presidência para 

base, a criação do jornal 
informativo e o projeto para a 
realização de um seminário 
sobre Medicina e Segurança 
do Trabalho que acontecerá 
no próximo ano. “A reunião 
foi produtiva e agregou 
informações sobre a realiza-
ção de novos programas 
relacionados ao atendimento

dos trabalhadores de nossa 
base”, pontuou Rosicleia.
Como complemento às pala-
vras da presidenta, Rogério 
destaca que a Fethesp está 
sempre disponível a atender 
seus filiados, uma vez que a 
entidade tem o dever de 
sempre orientá-los de acordo 
suas necessidades. 

Homero Fraccari

A Fethesp recebeu, em julho 
deste ano, denúncia anônima 
que atinge o salão de beleza 
da rede franqueada Jacques 
Janine, de Atibaia/SP. A 
denúncia diz respeito ao não 
cumprimento dos benefícios 
propostos na Convenção 
Coletiva de Trabalho da 
categoria de Cabeleireiros. O 
estabelecimento, cuja razão 
social é Espaço da Beleza 
pertence à Cristina Utimura 
Campos.
Atento a esta questão, o 
presidente da Federação

Rogério Gomes, delegou ao 
3º Diretor de Assuntos Sindi-
cais da entidade, Homero 
Fraccari, que tomasse as 
providências cabíveis.
Como primeiro passo, foram 
agendadas várias reuniões e 
visitas, porém, até o presente 
momento os responsáveis 
não se manifestaram sobre 
como e quando farão  os 
devidos  pagamentos. Nem 
mesmo uma data foi marcada 
para a devida regularização.
Desta forma, no dia 26 de 
outubro, foi requerida mesa

redonda junto à gerência 
Regional do Ministério do 
Trabalho de Atibaia, com 
pedido simultâneo da fisca-
lização.
Outro agravante que também 
atinge o estabelecimento de 
Atibaia, trata da dispensa de 
três funcionários sem devida 
homologação. Conforme 
declaração documentada, 
Homero Fraccari estima um 
valor superior a R$ 20 mil* 
quanto ao não pagamento de 
cesta básica e auxílio creche a 
cerca de 15 funcionários.
Rogério Gomes, lamenta que

uma empresa do porte da 
Jacques Janine não entenda o 
valor de seus empregados  no 
que tange ao cumprimento 
dos direitos trabalhistas. 
“Situações como essa não 
devem passar em branco, a 
Fethesp vai manter-se aberta 
para negociação e regulariza-
ção dos problemas de nossos 
trabalhadores”, enfatiza.
*Os valores acima apontados 
foram encaminhados, via e-
mail, para a Fethesp pelo 
próprio estabelecimento 
Jacques Janine, de Atibaia, 
no dia 14 de setembro. 
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Campismo: conheça o Brasil de Norte a Sul

Camping Gramado Porto Seguro/BA

Viajar pelo Brasil de Norte a 
Sul ficou mais fácil para 
quem aposta em campismo. 
São inúmeras as opções de 
campings que oferecem ins-
talações completas garantin-
do bem-estar e comodidade.
Para quem gosta de tempera-
turas amenas, por exemplo, a

trailers, motorhomes e área 
de lazer com campo de 
futebol, lago e playground. 
Chalés de madeira para duas 
pessoas completam as  
facilidades do estabele-
cimento.
Já quem aposta nas altas 
temperaturas, seguir rumo ao 

serra gaúcha pode ser a opção 
ideal. Cercada por araucárias 
a  c i d a d e  s e r r a n a  d e  
Gramado/RS, localizada a 
115 km de Porto Alegre, 
disponibiliza o Camping 
Gramado. O local possui 
estrutura junto à natureza 
para a instalação de barracas, 

Nordeste brasileiro é destino
perfeito. Desfrutar do mar, do 
sol e axé pode garantir ótimos 
momentos nas férias de 
verão. Situado na cidade de 
Porto Seguro/BA, a cinco 
minutos do Centro Histórico
e a 15 da praia principal, o 
Camping Tabapiry comporta

cerca de 300 barracas e 15 
trailers e motor homes. Em 
breve o local contará com a 
instalação de uma piscina e 
sala de jogos. Com o destino 
definido e as mochilas 
prontas, é hora de pegar a 
estrada e desfrutar do melhor 
em campismo.
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Férias de 

verão: evite 

imprevistos
O final do ano se aproxima e 

é tempo de pensar nas férias. 

Para aproveitar esse período 

nada melhor do que planejar, 

com antecedência, cada 

detalhe do tão merecido 

descanso junto à família. 

Acompanhe as dicas que 

seguem e corra para fazer as 

malas. 

Pé na estrada
Aos que vão encarar longas 
horas no trânsito é bom evitar 
o enjôo de movimento, 
indisposição que muitos 
sentem ao andar de carro. 
Ingerir alimentos leves antes 
de pegar a estrada pode fazer 
a diferença.

Farmacinha
É sempre importante dispor 
de medicamentos básicos 
para algum momento de 
emergência. Em uma emba-
lagem plástica, prepare um 
kit de primeiros socorros 
com gaze esteril izada, 
algodão, tesoura, pinça, 
esparadrapo, luvas cirúrgicas 
e líquido para limpeza de 
ferimentos.

Dias de calor
Vírus e bactérias se alastram 
facilmente no período das 
altas temperaturas. Portanto, 
dê preferência a uma dieta 
com alimentos bem cozidos e 
tome muita água para evitar a 
desidratação. Além disso, 
fique atento aos horários de 
exposição solar. Use sempre 
filtro solar e bonés.

Vacinação
Se você for para as regiões 
Centro-Oeste e Norte do 
Bras i l  é  aconse lháve l  
vacinar-se contra a febre 
amarela. A vacina é gratuita e 
pode ser feita no posto de 
saúde mais próximo de sua 
casa. 

Momento descontração

- Chefe, eu queria que o senhor me liberasse amanhã. Minha 
esposa quer que eu vá buscar a mãe dela pra passar o fim de 
semana lá em casa.
- Olha, tem muita coisa pra fazer aqui no escritório e eu não 
posso liberar você.
- Obrigado, chefe! Eu sabia que podia contar com o senhor.

Radicci

Piadinha




