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Nova diretoria da FETHESP toma posse
em São Paulo/SP

omou posse, na segunda-
feira (29/08), em São Paulo/T

SP, a nova diretoria da Federação 
dos Empregados em Turismo e 
Hospitalidade do Estado de São 
Paulo - FETHESP, que irá exercer o 
mandato de 2022 a 2027.
 A diretoria foi eleita no 
dia 13 de maio, tendo à frente o 
presidente Rogério Gomes, que foi 
reconduzido ao cargo. “Serão muitos 
os desafios a enfrentar nesta nova 
fase da federação, mas tenho certeza 
que a nossa diretoria vai colocar uma 
energia nova dentro desse processo 

de luta, e juntos vamos fazer um 
movimento sindical diferente, 
que precisa de uma mudança de 

encaminhamento”, disse Gomes.
 A diretoria é composta da 
seguinte forma:

Rogério José Gomes Cardoso
Presidente

José Maria Félix
Diretor Social e do Patrimônio

Luiz Fernandes da Cruz Jr.
Suplente de Diretoria

José Augustinho dos Santos
Vice-Presidente

Sérgio da Silva Paranhos
Diretor de Assuntos Sindicais

Natalino Francisco dos Santos
Suplente de Diretoria

Roberto Scalize
Secretário-Geral

Maria dos Anjos M. Hellmeister
Diretora de Relações Institucionais

Adriana de Freitas Haseyama
Conselho Fiscal Efetivo

Homero Fraccari
Tesoureiro-Geral

Elisson Zapparoli
Suplente de Diretoria

Valdenir Ferreira da Silva
Conselho Fiscal Efetivo

Marcos A. Boschesi de Freitas
Conselho Fiscal Efetivo

Osmar Munis
Conselho Fiscal Suplente

Roselaine Ferreira A. da Silva
Conselho Fiscal Suplente

Marcos Antônio Pierre
Conselho Fiscal Suplente

Novos diretores foram empossados na sede da FETHESP, no dia 29 de agosto, em SP

BOLETIM INFORMATIVO
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Assinada a Convenção 
2022 dos Empregados em 
Entidades de Araraquara

Sindebeleza, FETHESP e Sindedif inauguram 
instituto de capacitação profissional para

trabalhadores da beleza em Santos

oi inaugurado, no dia 19/08, 
o Instituto Nacional de Capa-F

citação Profissional “Beleza e Arte” 
na Baixada Santista, um empreen-
dimento realizado em parceria por 
Sindebeleza, FETHESP e Sindedif.
 O instituto irá promover 
qualificação profissional na área da 
beleza para qualquer pessoa inte-
ressada, com cursos de assistente de 
cabeleireiro (gratuito), alongamento 
de unha, manicure e pedicure, de-
sign de sobrancelhas, spa dos pés e 
das mãos, limpeza de pele e exten-
são de cílios.
 “É um projeto de presidentes 
sérios e comprometidos de dois sin-
dicatos filiados, que engrandecem o 
grupo da federação e eu, como pre-
sidente, só posso sentir orgulho des-
sas duas pessoas”, disse o presidente 
da federação, Rogério Gomes.

 Por sua vez, a presidente 
do Sindebeleza, Maria Hellmeister, 
destacou o papel fundamental das 
mulheres da categoria no desenvol-
vimento da economia. “Nas dificul-
dades que o país atravessa a mulher 
é preponderante em somar no orça-
mento da casa. Somos 92% de mu-
lheres na categoria e, preparando a 
mulher para essa atividade, ela pode 
exercer a profissão tanto dentro de 
um salão de beleza quanto atenden-
do em domicílio.”
 José Maria Félix concluiu o 
evento convidando os trabalhadores 
a se qualificarem. “Estamos preocu-
pados com a situação do desempre-
go no nosso país. Quando a Mariazi-
nha e o Rogério me trouxeram essa 
ideia eu falei ‘empregar é com a gen-
te’. Geração de emprego e renda é o 
nosso papel como sindicalistas.”

 A FETHESP conquistou re-
ajuste de 11,92% no salário e nos 
benefícios para empregados em ins-
tituições beneficentes, religiosas e 
filantrópicas de Araraquara e região.
 A partir de julho de 2022, os 
trabalhadores terão piso salarial de 
R$ 1.472,88, além de cesta básica de 
R$ 195,46 e VR de R$ 27,50 por dia.

FETHESP prepara
treinamento de LGPD 

para filiados

FETHESP prepara a realização 
de um treinamento sobre LGPD A

- Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 
Nº 13.709/2018), em conjunto com 
uma empresa especializada em pro-
teção de dados de entidades sindi-
cais, pioneira no setor.
 Segundo o presidente da 
FETHESP, Rogério Gomes, o curso irá 
esclarecer as dúvidas a respeito da 
nova legislação e auxiliar os sindica-
tos filiados a se adequarem.
 De acordo com a lei, docu-
mentos que contêm os chamados 
dados “sensíveis”, como fichas de 
sindicalização de associados, listas 
de presenças, contratos de trabalho 
e contratos de prestação de serviços 
mantidos pelas entidades sindicais 
precisam estar adequados à LGPD, 
sob pena de recebimento de multas 
pesadas, previstas na legislação.

Começa a campanha
salarial dos Empregados 

em Casas de Diversões

 A FETHESP encaminhou, no 
dia 12/09, a pré-pauta de reivindica-
ções dos empregados em Casas de 
Diversões para os filiados inserirem 
suas propostas, que depois serão en-
caminhadas ao SINCADESP. A fede-
ração convida todos os sindicatos do 
grupo que representam a categoria 
a aderirem à negociação conjunta.

FETHESP firma reajuste da 
Conservação de Elevadores 

de Araraquara e Região

 Os empregados em empre-
sas de conservação e assistência téc-
nica de elevadores de Araraquara e 
região recebem, a partir de agosto, 
reajuste de 9,5% no salário e na PLR,  
após a federação firmar a Convenção 
Coletiva 2022. O VR passa a ser de R$ 
31,50 por dia e o Vale Alimentação / 
Cesta Básica, de R$ 300,00 por mês.
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CURTAS DOS SINDICATOS FILIADOS
SindBeneficente fecha 

convênio com Colônia de 
Férias Beleza e Arte

 O SindBeneficente fechou 
parceria com o Sindebeleza e agora 
associados(as) ao sindicato podem 
se hospedar na Colônia de Férias  
“Beleza e Arte”, localizada em Cara-
guatatuba/SP. A diária é de R$ 80,00 
para associados e dependentes; R$ 
40,00 para crianças de 3 a 7 anos; e 
gratuito para crianças de até 3 anos.

SEECMATESP negocia 
acordo coletivo de PLR 

para empregados da Otis

 O presidente licenciado do 
sindicato, José Augustinho dos San-
tos, o Augusto do Jornal, participou 
de uma reunião com representantes 
da Elevadores Otis, no mês de maio, 
na qual foi firmado acordo coletivo 
de trabalho para pagamento de Par-
ticipação nos Lucros e Resultados 
(PLR) aos empregados da empresa.

Associados(as) do 
SINTRALAV elegem

nova Diretoria

 Em eleição realizada no pri-
meiro semestre, associados(as) do 
SINTRALAV escolheram a diretoria 
que irá conduzir a entidade no pró-
ximo mandato. Na ocasião, o atual 
presidente, Roberto Scalize, foi ree-
leito com ampla maioria. O presiden-
te da FETHESP, Rogério Gomes, foi o 
apurador dos votos.

SETH doa cestas básicas 
para entidades

beneficentes de Rio Preto

 O SETH doou, nos dias 01 e 
02/09, 20 cestas básicas para institui-
ções filantrópicas de São José do Rio 
Preto/SP, sendo 10 para a Associação 
Renascer e 10 para o Grupo de Aten-
dimento e Prevenção do Câncer. As 
doações fazem parte do programa 
de ações sociais do SETH, que vem 
beneficiando centenas de pessoas.

SindeBeleza participa de 
mais uma Beauty Fair, 

representando a categoria

 O Sindebeleza participou de 
mais uma edição da Beauty Fair, nos 
dias 03 a 06/09, em SP, levando infor-
mação e mostrando que os direitos 
da categoria estão assegurados. “Es-
tamos desde a 1ª edição, pois acredi-
tamos que o sindicato deve ir onde a 
categoria está”, disse Maria Hellmeis-
ter, presidente do SindeBeleza.

SEECETHAR firma acordo 
coletivo para empregados 

do Thermas Acqualinda

 O presidente do SEECETHAR, 
Valdenir Ferreira da Silva, se reu-
niu com os empregados do parque 
aquático Thermas Acqualinda, no 
dia 23/08, em Andradina/SP.
 Na ocasião, os trabalhadores 
aprovaram a assinatura de um Acor-
do Coletivo que regulamenta deta-
lhes da relação capital-trabalho.

Sindbeneficente Cotia reivindica que 
entidade pague salário dos empregados
 O Sindbenefi-
cente Cotia e Região, 
por meio do presidente 
Homero Fraccari, cobra 
da entidade INCS e da 
prefeitura de Embu das 
Artes o pagamento do 
salário de agosto dos 

trabalhadores, que até a 
presente data não foi feito.
 Em julho o paga-
mento do salário e da ces-
ta somente foi feito no dia 
15, depois de o sindicato 
ter lutado e pressionado a 
secretaria da saúde.

Sindedif oferece cursos gratuitos na 
área da beleza para associados(as)

 O Sindedif re-
força as oportunidades 
em programas de gera-
ção de renda. A entida-
de acaba de implantar 
cursos de capacitação 
na área de estética, em 
parceria com o Instituto 

Nacional de Capacitação 
Profissional Beleza e Arte. 
Os cursos são abertos ao 
público, mas companhei-
ras dependentes dos asso-
ciados terão acesso espe-
cial. As aulas começaram 
no dia 29 de agosto.
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SETETUR fecha parceria 
com Hotel Pousada Pé na 

Areia, de Bertioga/SP

 Associados(as) do SETETUR 
agora podem se hospedar no Hotel 
Pousada Pé na Areia, em Bertioga/SP. 
 O hotel conta com 52 quar-
tos e uma vista privilegiada, a pou-
cos passos da praia, oferecendo uma 
ótima experiência de lazer. As reser-
vas devem ser feitas pelo telefone do 
sindicato.

SEACOTURH inicia 
campanha de 
sindicalização

 O SEACOTURH deu início, 
no dia 15/07, a uma ampla campa-
nha de sindicalização em Osasco e 
região. O material informativo distri-
buído pela equipe do sindicato des-
taca os benefícios exclusivos para 
associados, além da importância da 
entidade para o fortalecimento da 
luta por ganhos sociais e direitos.

SIEMACO Guarulhos cria 
central de vagas para 

recolocação profissional

 O Siemaco Guarulhos criou 
sua própria central de vagas, um ser-
viço on-line de recolocação profis-
sional oferecido pelo sindicato para 
auxiliar o trabalhador a encontrar 
um novo emprego. Na plataforma, 
as empresas também poderão ca-
dastar suas vagas e encontrar candi-
datos para oportunidades.

SEECLAG realiza galinhada 
beneficente em prol da 

festa natalina das crianças

 O SEECLAG realizou, no dia 
06/09, em sua sede no Guarujá/SP, 
um jantar beneficente para arre-
cadar fundos para a realização da 
festa de Natal do sindicato para as 
crianças. No evento foi servida uma 
galinhada completa, com farofa de 
milho, feijão de corda, arroz, pirão e 
vinagrete.

SINDIMAR lança
aplicativo para 
smartphones

 O SINDIMAR agora também 
está presente na palma da mão do 
trabalhador. O app possibilita a sin-
dicalização de forma 100% on-line, 
com assinatura na tela.
 O trabalhador também tem 
acesso aos benefícios do sindicato, 
convenções coletivas, notícias, bole-
tins e várias outras informações.

SEMPRETURH conquista 
plano odontológico 

gratuito em Convenções

 Trabalhadores(as) de Ribei-
rão Preto e região representados 
pelo SEMPRETURH agora contam 
com plano odontológico gratuito, 
conquistado nas Convenções Cole-
tivas. A cobertura garante cirurgia, 
dentística, diagnóstico, endodontia, 
odontopediatria, prótese, periodon-
tia, radiologia, urgência e prevenção.
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UGT-SP realiza curso básico de mídias sociais para lideranças sindicais
ais de 100 representantes 
de sindicatos de várias ca-M

tegorias participaram do “Curso 
Básico de Mídias Sociais”, organi-
zado pela UGT-SP, no dia 26/08,  
em São Paulo/SP, para aprende-
rem técnicas de utilização das no-
vas ferramentas de comunicação.
 “Este curso vai permitir 
aos participantes o contato com 

aplicativos modernos e o domínio 
das melhores maneiras de utilizar 
as redes sociais”, disse o presiden-
te da UGT-SP, Amauri Mortágua.
 O treinamento foi minis-
trado pela jornalista Larissa Gould, 
especialista em redes sociais.
 O mesmo curso também 
foi realizado em Tupã/SP, no dia 
23/08, e em Leme/SP, dia 30/08.
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