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Diretores da FETHESP e presidentes dos sindi-
catos filiados discutiram a política e gestão sindi-
cal durante a Reunião de Diretoria, em Piracicaba. 
A criação do Conselho Sindical de Segurança e 
Medicina no Trabalho da FETHESP (CONSISMT/
FETHESP) foi um dos principais assuntos aborda-
dos. Também foram temas da reunião a participação 
dos sindicatos filiados nos eventos promovidos pe-
las centrais sindicais neste primeiro semestre e as 
mudanças nas Portarias sobre registro sindical pelo 
MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

Reunião de Diretoria em Piracicaba
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Representando a UGT (União Geral 
dos Trabalhadores), o presidente da 
FETHESP, Rogério Gomes, participa da 
Mesa de Turismo e Hotelaria - criada 
pela Secretaria-Geral da Presidência 
da República - que tem como objetivo a 
elaboração de uma proposta de compro-
misso nacional para o setor. As reuniões 
estão acontecendo semanalmente no 
Palácio do Planalto e tem vistas para os 
grandes eventos esportivos dos próxi-
mos anos.

Presidente da FETHESP participa da Mesa 
de Turismo e Hotelaria em Brasília
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Comemoração 
de 1º de Maio

Centrais e trabalhadores 
comemoraram juntos os 

70 anos da CLT.
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 Reajuste salarial
Confira os reajustes conquista-
dos para os trabalhadores nos 

últimos meses.

Reformas na 
Colônia

Colônia de Férias da FETHESP 
passa por reformas e adequação às 

normas do Corpo de Bombeiros.
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 Criação 
de Sindicatos

MTE publica portarias 
sobre registro sindical.
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 Qualificação 
e convênios

Filiados fecham convênios com 
pousadas e promovem cursos de 
capacitação aos trabalhadores.
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Camping: 
o que levar?  

Confira algumas 
ferramentas essenciais 

para quando for acampar.

Posse do novo 
ministro

Parabenizamos Manoel 
Dias pela posse do cargo 

de ministro do MTE.
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O esporte agora é a corrida contra o tempo 

1º de maio em Ferraz de Vasconcelos

UGT participa da Mesa de Turismo e
Hotelaria do Palácio do Planalto

Shows e manifestações tomaram conta das ruas brasileiras em mais 
um 1º de Maio, Dia do Trabalhador. Neste ano celebramos os 70 

anos de existência da CLT e paramos para refletir sobre essa história de 
muitas lutas e conquistas dos trabalhadores por condições satisfatórias 
de trabalho. Foram 70 anos da consolidação de uma gama de leis que 
tornaram as relações de trabalho mais humanas. Porém, a luta é inces-
sante para que as conquistas atualmente consolidadas um dia não se-
jam em vão.

As bandeiras de luta das centrais este ano foram, pelos interesses 
dos trabalhadores: a redução da jornada de trabalho para 40 horas sema-
nais sem diminuição salarial, o fim do Fator Previdenciário, a igualdade de 
direitos entre homens e mulheres, a política de valorização dos aposenta-
dos, a regulamentação da Convenção 151 da OIT e a ratificação da Con-
venção 158 da OIT.  q

Com vistas para os grandes eventos esportivos que o Brasil irá sediar nos 
próximos anos, a Secretaria-Geral da Presidência da República criou a 

Mesa de Turismo e Hotelaria. Tripartite, a mesa é composta por membros do 
Governo Federal, representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, do 
Ministério do Turismo, das centrais sindicais de trabalhadores e das confe-
derações nacionais para que juntos desenvolvam uma proposta de compro-
misso nacional para o setor.

Representando a UGT (União Geral dos Trabalhadores) o presidente 
da FETHESP, Rogério Gomes, e o companheiro Cláudio Fernandes Rocha, 
presidente do Sindicato de Casa de Diversões do Rio de Janeiro, têm partici-
pado das reuniões semanais que estão acontecendo no Palácio do Planalto.

Os temas pautados para discussão do compromisso nacional são: a 
contratação e recrutamento de trabalhadores (finalizado), a formação, quali-
ficação e requalificação profissional e a saúde e segurança no trabalho (em 
discussão). 

Na sequência, serão discutidos: a representação sindical, as condições 
de trabalho, a resolução rápida de conflitos, as relações com a comunidade, 
os benefícios indiretos e os acontecimentos pós-eventos, ou seja, o que fazer 
com os trabalhadores contratados após os eventos mundiais. 

Os trabalhos são presididos pelo Assessor Especial da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, José Lopez Feijóo.

Além da UGT e dos órgãos já mencionados participam da mesa: a Con-
federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Con-
federação Nacional do Turismo (CNTur), Confederação Nacional dos Tra-
balhadores no Comércio e Serviços (Contracs), Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade (Contratuh), Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) e Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST).  q

Um ano! Esse é o tempo que dispo-
mos a partir de agora para os pre-

parativos finais da Copa do Mundo de 
2014, que será sediada aqui no Brasil. 

Muito vem sendo falado sobre os 
entraves do nosso País para o evento 
mundial, desde o atraso na construção 
dos estádios, investimentos insufi-
cientes para a melhoria do tráfego, dos  
transportes públicos e instalação das 
placas de sinalização em ruas e nos 
metrôs, preparação de hotéis, restau-
rantes, aeroportos, segurança, etc.

Porém, os assuntos relacionados 
com a preparação dos trabalhadores 
para o Mundial têm se mantido de lado, 
de um modo geral.

A qualificação, requalificação 
profissional e melhores condições de 
trabalho para os trabalhadores que re-
ceberão os turistas no Brasil são fun-
damentais e deveriam ser as primei-
ras preocupações do Brasil, afinal os 
nossos trabalhadores estão na linha 
de frente para a recepção dos turistas 
estrangeiros. E sem uma boa recepção 

aos turistas, a imagem do nosso País lá 
fora será, naturalmente, negativa.

Pesquisas recentes mostram que 
apenas 5% da população brasileira fala 
dois idiomas (o Português e o Inglês). É 
um dado preocupante para uma nação 
que receberá visitantes do mundo in-
teiro e que só reforça  o quanto seria 
fundamental o Brasil oferecer aos seus 
trabalhadores cursos de línguas, princi-
palmente, o Inglês e o Espanhol, além 
de certificação profissional por com-
petência.

Outro fator importante a ser le-
vado em conta são os salários dos 
trabalhadores,  que são muito baixos. 
O empregador não pode querer o me-
lhor serviço de seus  funcionários sem 
valorizar a categoria, reconhecendo os 
profissionais não só do ponto de vista de 
qualificação profissional, mas também do 
ponto de vista salarial. É preciso reco-
nhecer financeiramente os trabalhadores 
elevando os salários para um piso sala-
rial mínimo de R$ 1.300,00.

O desafio está lançado! Nossa cen-
tral sindical (UGT) e nossa Federação 
estão trabalhando arduamente para al-
cançarem estes objetivos. Se as metas 
de infraestrutura forem cumpridas e se 
os trabalhadores forem treinados e reco-
nhecidos a tempo, temos a mais absoluta 
certeza de que esta será  a melhor Copa 
de todos os tempos, tomando por base a 
filosofia de que o nosso dever é explorar 
o turismo e não o turista. q

            Saudações sindicais!
   Rogério Gomes.

Empregados em Casas de Diversões

- Faxineiro (a), Copeiro (a), 
Office boy: R$ 695,00

- Demais funções: R$ 753,00

Empregados em Empresas de Compra, 
Venda, Locação e Administração 

de Imóveis Residenciais e Comerciais

- Mensageiro, Recepcionista: R$ 760,00
- Demais funções: 932,28

Empregados em Instituições Beneficentes, 
Religiosas e Filantrópicas

- Menor aprendiz: R$ 678,00
- Recepcionista, Mensageiro, Copeiro, 
Servente e Serviços Gerais: R$ 775,00

- Auxiliares de desenvolvimento infantil ADI, 
Monitoras e demais empregados: R$ 800,00

OBS: Os pisos salariais das demais categorias que 
a FETHESP representa estão nas CCT’s disponíveis 

em nosso site (www.fethesp.org.br).

Apesar da falta de empenho da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos - o que 
impediu a repetição do “1º de Maio Unificado”, que atraiu milhares de traba-

lhadores no ano passado -, a cidade não deixou de comemorar o Dia do Traba-
lhador. 

O evento deste ano no município contou com torneios de futebol - incen-
tivando o futebol amador - e muita descontração. Nesse ano, o  companheiro 
e 1º diretor de Assuntos Sindicais da FETHESP, José Augustinho dos Santos, 
conhecido na região como “Augusto do Jornal” foi homenageado pelos traba-
lhadores pelos esforços que o sindicalista tem exercido a favor dos trabalhadores 
na região, daí que o festival foi batizado como “1º Grande Festival Augusto do 
Jornal”. 

No final da comemoração foram premiadas bicicletas, troféus, bola, saco-
la de primeiros-socorros e um par de chuteiras. “Espero que no próximo ano a 
Prefeitura se sensibilize mais e seja parceira das centrais sindicais e dos traba-
lhadores para celebrarmos essa data tão importante com amplitude em toda a 
cidade de Ferraz de Vasconcelos”, declarou o companheiro Augusto. q

Dia do Trabalhador e os
 70 anos da CLT

Mesa de Turismo e Hotelaria discute compromisso nacional para o setor nos 
próximos anos, tendo em vista os eventos esportivos mundiais.
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Foto: Secretaria-Geral do Palácio do Planalto (Divulgação).

Mais de 1,1 milhão de  trabalhadores compareceram na comemoração do Dia do 
Trabalhador na Praça Campo de Bagatelle, em São Paulo, segundo a UGT.

Confira as últimas Convenções  
Coletivas conquistadas pela 
FETHESP e pelos sindicatos 

filiados aos trabalhadores
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O deputado federal Roberto San-
tiago (PSD-SP) é também o atual 

presidente da Comissão do Trabalho, 
Administração e Serviço Público da 
Câmara Federal (CTASP). 

Voltada para tratar de temas li-
gados a organização trabalhista dos 
trabalhadores urbanos e rurais, dos 
servidores públicos federais e da Ad-
ministração Pública, a Comissão pre-
sidida por Santiago trabalhará com a 
bandeira da “cerelidade e limpeza de 
pauta“.

Segundo o próprio deputado, 
muitos interesses dos trabalhadores 
estão emperrados na pauta de vo-
tações. “Vamos dar cerelidade no pro-
cesso legislativo para que as matérias 
possam fluir, avançar e finalmente se-
rem votadas”.

Antes de presidir a CTASP, Rober-
to Santiago já tinha um amplo histórico 

Deputado Roberto Santiago é eleito presidente da CTASP
de atuação em defesa dos interesses dos traba-
lhadores. O deputado atua de forma incisiva em fa-
vor da redução da jornada de trabalho para 40 horas 
semanais e participa de inúmeros movimentos do 
interesse trabalhista, como o fim do Fator Previden-
ciário, cujo relatório foi aprovado por unanimidade 
na Comissão Especial que abordou o assunto. 

Também tem trabalhado na articulação 
para aprovação de algumas profissões como 
a de diarista na Comissão do Trabalho, fato 
que poderá beneficiar mais de 6 milhões de 
trabalhadores vinculados conforme os direi-
tos e benefícios na CLT, e a regulamentação 
da profissão dos comerciários.

Sobre a carreira dos servidores públi-
cos, o deputado federal destaca três proje-
tos: um que trata da estabilidade para dirigen-
tes sindicais até um ano após seu mandato 
(PL 6706/2009), outro que regulamenta as 
demissões coletivas (PL 6356/2005) - em 
um momento em que demissões em mas-
sa acontecem sem justificativa plausível -, 
e outro que trata da aposentadoria espe-
cial da atividade de risco no setor público, 
“equiparando os direitos às mesmas ativi-
dades no setor privado”.

A FETHESP parabeniza o deputado 
federal por mais essa conquista gloriosa 
em sua experiência política. q

Reformas na Colônia de Férias 
Neste ano, a Colônia de Férias da nossa Federação está passando por refor-

mas em sua infraestrutura! 
Além da substituição dos corrimãos, foram instalados hidrantes, placas de 

sinalização, sensores e alarmes de incêndio, luzes de emergência e fitas an-
tiderrapantes nas instalações, conforme as orientações passadas pelo Corpo de 
Bombeiros.

Agora, na segunda fase, a FETHESP iniciou a reforma de 10 apartamen-
tos visando garantir total conforto aos associados e usuários.

“Estamos realizando tudo que está dentro das nossas possibilidades para 
garantir aos usuários a melhor comodidade e segurança. Para isso, contamos 
com o auxílio e as instruções do Corpo de Bombeiro e a ajuda financeira dos 
sindicatos filiados”, afirma Rogério Gomes.

Por causa das reformas, a Colônia de Férias estará fechada temporaria-
mente. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (13) 3494-2579 ou 
pelo e-mail: coloniadeferias@fethesp.org.br . q

Rogério Gomes é reeleito!SEMPRETURH barra criação 
fraudulenta de sindicato

A FETHESP e os sindicatos filiados representantes dos trabalhadores em entidades do 3º setor no Estado de S. Paulo negociaram 
com o sindicato patronal (Sinbfir/SP) o reajuste salarial de 6% para os trabalhadores, com vigor a partir de 1º de março de 2013. 

Também foram reajustados os valores da cesta básica/vale alimentação, do vale-refeição e do seguro de vida em grupo/auxílio fu-
neral (este último também teve reajuste de 6%). 

 Confira abaixo o resumo dos pisos salariais e valores reajustados. O documento com todas as cláusulas na íntegra está 
disponível para consulta no portal do SindBeneficente  (www.sindbeneficente.org.br). q

Os associados do Sind-
Beneficente reco-

nheceram o trabalho da di-
retoria e reelegeram, com 
mais de 85% dos votos, o 
presidente do sindicato Ro-
gério Gomes. “É uma grande 
honra poder ter a confiança 
dos nossos associados para 
mais uma gestão no sindica-
to”, declarou Rogério Gomes 
na posse.

Reajuste de 6% para os trabalhadores em entidades beneficentes, 
religiosas e filantrópicas de SP

Função Piso (R$) Índice (%)

  Menor Aprendiz R$ 678,00 Aumento de 9% em rel. ao piso anterior 

 Recepcionista, Mensageiro, 
Copeiro, Servente e Serviços Gerais R$ 775,00 Aumento de 16,55% em rel. ao piso anterior

 Auxiliares de desenvolvimento infantil (ADI), 
Monitoras e demais empregados R$ 800,00 Aumento de 12,04% em rel. ao piso anterior

Benefício Valor (R$)

 Cesta Básica / Vale Alimentação (mensal) R$ 85,00

 Vale-Refeição (por dia) R$ 14,00

O Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região de 
Ribeirão Preto, por meio da juíza Amanda Barbosa, 

julgou parcialmente favorável uma ação movida pelo 
SEMPRETURH (Sindicato dos Empregados em Turismo 
e Hospitalidade de Ribeirão Preto), filiado à FETHESP, 
contra a constituição de uma suposta entidade sindical 
no município.

O sindicato alegou, por meio de documentações, a 
inexistência de uma manifestação legítima da categoria 
profissional para a criação do sindicato, levando-se em 
conta que a Assembleia para fundação não ocorreu no 
devido local informado no edital de convocação. 

O grupo, denominado “Comissão Pró Fundação do 
Sindicato dos Trabalhadores em Casas de Jogos Autori-
zados, Bingos do Estado de São Paulo”, apresentou uma 
lista de presença assinada por diversas pessoas que es-
tariam presentes na suposta Assembleia, mas isso não 
foi suficiente para anular as provas apresentadas pelo 
SEMPRETURH. 

Vale ressaltar que a categoria na região já possui 
representação sindical pelo SEMPRETURH, que está 
sempre atento a todos os assuntos e atos que envolvem 
os trabalhadores da categoria na região. q

Companheiros aguardam contagem final de votos.

Dep. Federal e presidente da CTASP, Roberto Santiago (PSD-SP).

Foto: deputadorobertosantiago.com.br (divulgação).

O presidente reafirmou seu compromisso com a categoria, defendendo me-
lhores condições de trabalho aos trabalhadores bem como a relação de trabalho 
mais humana e digna para a categoria.

Ainda em seu discurso após ser reeleito, o presidente afirmou que manterá a 
atuação do sindicato “próxima do trabalhador, sempre atento às suas reivindicações e 
aos direitos trabalhistas”. Rogério agradeceu também os companheiros dos sindicatos 
filiados à FETHESP pela colaboração e apoio durante todo o processo eleitoral. q
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DEPOIMENTOS

A primeira Reunião de 
Diretoria da FETHESP 

deste ano aconteceu na ci-
dade de Piracicaba, interior 
de São Paulo, no dia 28 de 
fevereiro. 

A anfitriã do encon-
tro foi a 2º secretária da 
Federação e presidente 
do Siethosp (Sindicato dos 
Empregados em Turismo e 
Hospitalidade de Piracicaba 
e Região), Rosicléia da Silva 
Alves.

Na reunião foram de-
batidos assuntos da pasta 
política, administrativa e 
sindical da Federação.  Um 
dos destaques discutidos 
entre os companheiros foi 
a criação do CONSISMT/
FETHESP (Conseho Sindi-
cal de Segurança e Medicina 
no Trabalho, da FETHESP). 
Trata-se de uma iniciativa da 
Federação para construir um 
grupo de estudos, análise e 
elaboração de projetos na 
área de Medicina e Segu-
rança no Trabalho voltados 
para o apoio e orientação 

dos trabalhadores representados. Cada 
um dos nossos sindicatos filiados está 
encaminhando o nome de um membro 
para a composição do conselho, que 
será formalizado na próxima Reunião de 
Diretoria, em Sorocaba. 

“A criação do conselho será mais 
um resultado da visão ampla que a Fe-
deração mantém em relação aos traba-

lhadores, por valorizar não somente a 
melhor condição financeira como tam-
bém as melhores condições de vida dos 
trabalhadores nas empresas”, declarou 
a 2º secretária, Rosicléia da Silva Alves. 

Outro assunto de destaque na 
reunião foi a Portaria nº 268, publicada 
pelo Ministério do Trabalho no Diário 
Oficial da União, que estabelece a obri-

gatoriedade da certificação 
digital para as solicitações 
eletrônicas no CNES (Cadas-
tro Nacional de Entidades Sin-
dicais). 

Tendo em vista as mu-
danças das Portarias relacio-
nadas ao registro sindical, os 
companheiros presentes re-
forçaram o compromisso dos 
sindicatos estarem sempre 
atentos e atualizados  às mu-
danças que vêm acontecendo 
no cenário sindical e traba-
lhista honrando, assim, a con-
fiança dos trabalhadores.

Também foram aborda-
dos na reunião outros temas 
administrativos e sindicais, 
como a reforma da Colônia 
de Férias e a participação nos 
eventos programados pelas 
centrais sindicais neste 1º se-
mestre. A FETHESP também 
participará, em julho, da 28º 
Jornada Mundial da Juven-
tude, evento que acontecerá 
no Rio de Janeiro e que terá 
a presença do papa Francisco 
em sua primeira visita histórica  
ao Brasil. q

A diretoria da  FETHESP                                                                
parabeniza e cumpri-

menta o novo ministro 
do Trabalho e Emprego, 
Manoel Dias. “Quere-
mos deixar aqui regis-
trado os votos de frater-
nidade e desejar boa 
sorte ao novo ministro”, 
declarou o presidente 
Rogério Gomes.

Manoel Dias tem 
mais de 50 anos dedica-
dos à experiência políti-
ca e trabalhista, foi um 
dos fundadores do PDT 
(Partido Democrático 
Trabalhista) junto com 
Leonel Brizola e chegou 
a enfrentar a ditadura 
militar participando, 
posteriormente, do 
movimento das “Diretas 
Já”, pelo fim do regime 
no País. 

Em sua carreira 
política, foi líder estu-
dantil, vereador e de-
putado estadual, tendo 
os mandatos cassados 
pela ditadura.

Em março deste 
ano, Manoel Dias foi indi-
cado como novo ministro 
do Trabalho e Emprego 
pela presidente Dilma 
Rousseff. “Com essa 
bagagem e experiência 
política tão grande, con-
tamos com disposição do 

FETHESP parabeniza posse 
do novo ministro do MTE

novo ministro para solu-
cionarmos e discutirmos 
novas medidas político-
trabalhistas que são 
de atual  interesse dos 
trabalhadores, como a 
redução da jornada de 
trabalho para 40 ho-
ras semanais, o fim do 
Fator Previdenciário, 
a desoneração das fo-
lhas de pagamento, a 
diminuição dos juros, 
entre outras. Esperamos 
contar com a competência 
e iniciativa do ministro para 
a geração maior de em-
pregos, principalmente em 
decorrência das oportuni-
dades que a nossa nação 
terá com os eventos es-
portivos mundiais, a Copa 
de 2014 e as Olimpíadas e 
Paraolimpíadas de 2016”, 
afirma Rogério Gomes. q

Mudanças para criação e registro das 
entidades sindicais

Desde o ano passado, o 
Ministério do Trabalho 

e Emprego vem estudando 
novas regras para o regis-
tro de entidades sindicais 
em nosso País.

O objetivo, segundo 
o próprio Ministério, é pro-
mover maior transparência 
ao processo de concessão  
e aumentar o controle sobre 
a criação dos sindicatos. 

Entre às Portarias 
que vêm sendo divulgadas 
pelo MTE no Diário Oficial 
da União, ganhou tam-

bém destaque a questão 
da obrigatoriedade do uso 
da certificação digital para 
todos os requerimentos no 
Cadastro Nacional de Enti-
dades Sindicais (CNES), 
garantindo assim que só os 
representantes legais das 
entidades poderão fazer al-
terações da sua situação 
cadastral. 

Seguem as Portarias 
publicadas no D.O.U até o 
momento. Elas podem ser 
encontradas também na pá-
gina do Ministério do Traba-

lho e Emprego na Internet:

• Portaria nº186, de 10 de 
abril de 2008 (ref. regis-
tro sindical);

• Portaria nº 2, de 22 de fe-
vereiro de 2013 (retificada 
em 6 de março de 2013 - 
ref. registro sindical);

• Portaria nº 3, de 9 de 
abril de 2013 (retificada 
em 11 de abril de 2013, 
altera a Portaria nº 2 - ref. 
registro sindical);

• Portaria nº 4, de 28 de 
maio de 2013 (altera a 

Portaria nº 2 - ref. regis-
tro sindical);

• Portaria nº 268, de 21 de 
fevereiro de 2013 (ref. a 
obrigatoriedade de certi-
cação digital para solici-
tações no CNES);

• Portaria nº 326, de 1º 
de março de 2013 (reti-
ficada em 11 de março 
de 2013 - ref. registro 
sindical);

• Portaria nº 837, de 13 
de junho de 2013 (al-
tera a Portaria nº 326 
- ref. registro sindical. q

Trabalhadores de CVL 
conquistam reajuste de 8%

Diretores da FETHESP e presidentes dos sindicatos filiados 
estiveram reunidos em Piracicaba.

Já saiu a nova Convenção Coletiva de Trabalho para 
a categoria dos Empregados em Empresas de Com-

pra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Resi-
denciais e Comerciais do Estado de São Paulo (CVL)!

A FETHESP e os sindicatos filiados que represen-
tam a categoria se reuniram com o sindicato patronal 
(Secovi) e conseguiram firmar o reajuste de 8% para 
os trabalhadores. Confira abaixo o resumo dos valores 
dos pisos por função e benefício de cesta básica: 

“A criação do CON-
SISMT será uma con-
tinuidade da capaci-
tação em Medicina 
e Segurança no Tra-
balho, com uma am-
pliação maior para os 
trabalhadores”.

Antônio Rodrigues 
Gomes - 2º Diretor 
de Relações Institu-
cionais.

“Com a divisão das RD’s em 
uma vertente política e outra 
administrativa esperamos 
enriquecer o nosso diálogo 
e, consequentemente, en-
contrarmos soluções mais 
imediatas para os entraves 
que enfrentamos constante-
mente no meio sindical”.

Ruthembergue Rodrigues 
de Moura - Membro do 
Conselho Fiscal Efetivo.

“Foi uma satisfação 
muito grande rece-
bermos os sindica-
tos filiados para esta 
reunião. Acredito que 
tenha sido mais um 
encontro de grande 
valia para todos e 
para o progresso da 
nossa Federação”.

Rosicléia da Silva 
Alves - 2º Secretária.

Atual ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, do PDT.

Foto: PDT (Divulgação).

Benefício Valor (R$)

 Cesta Básica (vale-cesta, ticket 
refeição ou aquisição de cesta 
básica para entrega direta ao 
empregado).

R$ 156,00

Função Piso (R$)

  Mensageiro e Recepcionista R$ 760,00

  Demais empregados R$ 932,28

Confira a Convenção Coletiva completa em nosso 
site: www.fethesp.org.br. q

Reunião de Diretoria da FETHESP discute criação de 
Conselho Sindical de Medicina e Segurança no Trabalho
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“Explore o turismo e não o turista”.

O que levar para o seu camping?

SETH SJRP fecha mais dois convênios para os associados

Sindedif promove programa de qualificação aos trabalhadores

O Sindicato SETH-SJRP (Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de São José do Rio Preto) 
conquistou mais dois convênios que oferecerão qualidade, desconto e conforto para os associados.
Um deles é a Pousada Rancho Rubinéia. Às margens do Rio Paraná, o estabelecimento conta com 

total estrutura para a Pesca Esportiva e o Lazer Náutico (por meio de barcos, lanchas e jetskis). A pou-
sada garante todo lazer e conforto tanto para pescadores, sócios e seus familiares que encontram no 
rancho um local distante da agitação da cidade grande.

Atento ao processo de desenvolvimento por conta do pré-sal e do petróleo na Baixada Santista, o 
Sindedif (Sind. dos Empregados em Edifícios e Condomínios de Santos, São Vicente e Cubatão, Em-

pregados em Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Resids. e Comercs. de 
Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão), filiado à FETHESP, vem se empenhando para promover o 
aprimoramento profissional da categoria. 

Ao longo do ano, o sindicato promove programas de qualificação profissional aos trabalhadores. Um 
deles é o Curso Segurança em Portarias de Condomínios, em parceria com a Polícia Militar e o Corpo de 
Bombeiros, que já formou aproximadamente 4 mil trabalhadores. “Entendemos que o empregado mais 
qualificado terá uma produtividade maior no local de trabalho”, afirma o presidente do Sindedif, José Maria 
Félix. “E como há certificados, isso significa a confirmação da qualificação, muito importante em seu am-
biente laboral ou mesmo na hora de buscar um novo posto de trabalho”.

O sindicato também estabeleceu recentemente um convênio com uma unidade de ensino técnico da 
Baixada Santista, a Escola Politécnica Treinasse. Por meio desse acordo, os empregados em edifícios e 
trabalhadores em administradoras obtêm conhecimentos mais profundos sobre as atividades que exercem.
Para obter informações sobre os outros cursos, entre em contato com o sindicato pelo tel: (13) 3234-1706. q

Alguns cuidados são muito importantes para que a sua diversão seja 
completa.

Quando for acampar com  a sua família ou seus amigos, não se es-
queça de levar alguns itens essenciais para o seu total lazer e segurança.

Um lampião à gás é muito útil para aqueles que pretendem apreciar  
         a noite. Leve também uma lanterna e uma rede anti-  
         mosquito para evitar ser picado durante a noite.  
          Para se alimentar, lembre-se de levar um fogareiro,  
         assim você irá preparar os seus alimentos sem grandes

         problemas. 
          Como se não bastasse, lembre-se de conferir o tem-

peratura do local onde você fará o seu camping. 
Se estiver frio, leve  casacos para o 

frio e um mini-ventilador, se fizer calor. 
Para seu maior conforto, leve colchões -

pode ser daqueles infláveis. Assim, você evita 
futuras dores na coluna vertebral e dorme de 
maneira muito mais confortável.

Não se esqueça dos talheres, produtos de                                                 
higiene e toalhas. 

Por último, leve alguns jogos (baralho, dados, dominó, etc.) 
para os momentos de descontração com os amigos. Curta a na-
tureza e volte sempre que puder! q

Trabalhadores em Edifícios e Condomínios da 
Baixada Santista e em Empresas de CVL fazem 

curso de prevenção de incêndios.

O SETH-SJRP também fechou convênio com ao Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, localizado em 
Cardoso/SP, a apenas 140 quilômetros de São José do Rio Preto. O local, que recebe grandes empresas 
nacionais e multinacionais para a realização de eventos e workshops dispõe de um completo contato com 
a natureza para os associados, além de uma estrutura adequada para o lazer e descanso.

Para saber mais informações sobre esses e outros convênios, acesse o portal do SETH (www.sindica-
toseth.com.br) ou entre em contato com o sindicato e seja sócio e usufrua mais este benefício. O SETH fica 
na Rua Conselheiro Saraiva, 317, Vila Ercilia, São José do Rio Preto – SP, o Telefone é o (17) 3203-0077. q

Foto: fozdomarinheiro.com.br (divulgação).


