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Colônia de Férias

Venha aproveitar o verão
na Colônia de Férias da
FETHESP.
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Escola Sindical
Sitraemfa promoveu
curso para funcionários e
diretores .
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Campismo neste
verão

www.fethesp.org.br

3º Seminário sobre Medicina e Segurança
no Trabalho orienta dirigentes sindicais
Concluindo um ciclo de capacitação e
aprendizado, a FETHESP promoveu
nos dias 26, 27 e 28 de setembro a
terceira edição do Seminário sobre
Medicina e Segurança no Trabalho.
Os participantes, dirigentes e funcionários dos sindicatos filiados à
nossa Federação, puderam vivenciar
experiências recorrentes da vida de
seus trabalhadores. O curso teve o
intuito de orientar e capacitar os companheiros e companheiras na área de
Medicina e Segurança no Trabalho e
foi muito bem sucessido em mais esta
etapa.

Páginas 6 e 7

Reunião de Diretoria em São
José dos Campos

As férias vem aí e o
verão também. É hora
de arrumar as malas e
aproveitar a natureza.
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Editorial
2013: Novos desafios nos
aguardam
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Em outubro, os diretores e representantes da
FETHESP estiveram reunidos em São José dos
Campos para a Reunião de Diretoria da Federação.
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Eleições 2012

Reajuste salarial

Dirigentes do grupo são eleitos Categorias de Turismo e Lavanderias conquistaram reajustes
para vereador em
salariais. O próximo será para
Osasco, Araçatuba e Suzano.
Casas de Diversões.
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Entrega de Lan
Houses
Lan Houses são entregues para sindicatos
filiados.
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Editorial

2013: novos desafios nos aguardam

E

o nosso bolso e com a
nossa economia?
O ano de 2012 foi
de trabalho árduo para
que os efeitos da crise
estrangeira não afetassem dramaticamente o
nosso desenvolvimento, como têm acontecido nos EUA e na Europa.
As
negociações,
como de rotina, foram
difíceis. Em algumas
das situações, os sindicatos
realizaram
greves para que os trabalhadores conseguis-

EXPEDIENTE

Jornal da FETHESP

fazer é prepararmos os
trabalhadores para que
eles possam trabalhar
com segurança, dignidade, motivação e que
suas atividades sejam
da máxima qualidade
possível.
Pensar no trabal h a d o r d e Tu r i s m o e
Hospitalidade é, neste
caso, pensar na imagem do nosso País.
Contamos também com
o fato de que os eventos
esportivos
possam gerar muito mais
empregos aos trabalhadores.
Precisamos
melhorar o turismo receptivo no nosso País, e
isso implica tanto na
qualificação profissional como também nos
cursos voltados para
outras áreas, mas que
são
imprescindíveis
para os currículos dos
trabalhadores,
como
cursos de idiomas, informática e atendimento.
Esta será
uma
grande
oportunidade
para que
possamos
pro g r e d i r,
gara n t i n d o
qualificação

Rua Tangará, 220 - Vila Clementino
Órgão Informativo da Federação dos
CEP: 04019-030 - São Paulo/SP
Empregados em Turismo e Hospitalidade do Fone: (11) 5549-7799 / Fax: (11) 5549-8228
fethesp@fethesp.org.br
Estado de São Paulo
www.fethesp.org.br

A

Rogério Gomes

Jornalismo e Diagramação:
Erick Paytel

Veja abaixo o reajuste salarial, valores e aumento proporcional para os empregados em
empresas de Turismo no Estado de São Paulo:

cidade do interior de São
Paul terá um piso igualitário,
que levará em conta todas
as bases territoriais abrangidas pela categoria no Estado
paulista.
Sobre o salário de
admissão dos empregados contratados para funções sem paradigma serão
aplicados os percentuais
proporcionais conforme a
data em que foram admitidos. Para conferir a tabela
de reajuste proporcional e
demais cláusulas, consulte a
CCT disponível no portal da
FETHESP: www.fethesp.org.
br. q

Reajuste Salarial
Fica estabelecido o reajuste salarial de 7%, sendo 5,58% a título de correção
salarial (INPC) e 1,42% a título de aumento real para os empregados em Turismo no Estado de São Paulo.

Salário / Benefício

Va l o r ( R $ )

Aumento (%)

Faxineiros, Office-Boys, Copeiras
e Recepcionistas

R$ 760,00

Aumento de 8,5%
sobre o piso de 2011

Demais funções

R$ 858,00

Aumento de 12,73%
sobre o piso de 2011

Nova Convenção Coletiva para os trabalhadores
em lavanderias

Saudações sindicais!
Rogério Gomes.

Diretor Responsável:
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Fechado o reajuste de 7% para os empregados
em empresas de Turismo

FETHESP conseguiu firmar, em conjunto com o
Sindicato Patronal de Turismo no Estado de São Paulo,
o Termo Aditivo à Convenção
Coletiva de Trabalho para os
trabalhadores em empresas
de Turismo de São Paulo.
O reajuste estabelecido foi de 7% para a categoria da qual fazem parte os
faxineiros, os office-boys, as
copeiras, os recepcionistas e
demais funções.
Além disso, ressaltamos que a partir de agora
houve a unificação do piso
salarial nos municípios do interior do Estado. Assim, toda

e condições dignas de
vida e trabalho à nossa
categoria.
Em
2013
será
mais um ano para arregaçarmos as mangas
preparando nossa cate goria, porém exigindo
valorização
pessoal,
profissional e financeira dos profissionais.
O relógio agora vai
passando mais rápido
e nós devemos saber
acompanhá-lo para atingirmos os nossos ideiais.
Ficam aqui os votos de fim de ano do
presidente aos trabalhadores, sindicatos filiados e a todos os que,
direta ou indiretamente,
fazem parte da família
FETHESP. q

C

Imagem: Divulgação.

m meio à crise financeira que eclodiu no mundo inteiro,
todos nós chegamos
em 2012 um pouco inseguros a cerca do que
poderia acontecer com
a economia brasileira.
Será que a onda de
desemprego tocaria as
areias do nosso País?
Será que a inflação
subiria às alturas ao
ponto de nossos salários não poderem suprir as nossas necessidades mais básicas? O
que aconteceria com

sem seus direitos.
Apesar das dificuldades, nós conseguimos realizar o nosso
trabalho com comprometimento,
organização e responsabilidade.
No próximo ano, o
último antes da Copa
do Mundo, estaremos
focados
na
qualificação profissional dos
t r a b a l h a d o r e s e m Tu rismo e Hospitalidade
de São Paulo, na conquista de melhores salários, na redução da
jornada, nas melhores
condições de trabalho
e no efetivo cumprim e n t o d a s N RT ’s .
Nosso Estado será
um dos anfitriões dos
jogos e não podemos
deixar o bom atendimento aos nossos turistas ficar de lado, já
que a ausência da hospitalidade, sem dúvidas,
compromete
a
credibilidade da nossa
nação.
Neste
momento,
em que os olhos do exterior se voltam para o
Brasil, tanto do ponto
de vista da economia
quanto pelos eventos
mundiais (Copa e Olimpíadas de 2016), o
mínimo que devemos

Dezembro de 2012

omo resultado das
negociações
entre
a FETHESP, os sindicatos filiados e o sindicato
patronal (SINDILAV), foi
formalizada a nova Convenção Coletiva de Trabalho para os empregados em lavanderias de
São Paulo.
A vigência do documento vai até 31 de
outubro de 2014. Já a
validade das cláusulas
econômicas corresponderão a um período
menor. Elas vão até o dia
31 de outubro de 2013.
Além das alterações
trabalhistas, que incluem
o piso salarial e o benefício de cesta básica, a
partir de agora, o SINDILAV representará o sindi-

Reajuste Salarial
Fica estabelecido o reajuste salarial de 7,25% (INPC = 5,98%) para os empregados em lavanderias e similares no Estado de São Paulo.

Salário / Benefício

Va l o r ( R $ )

Aumento (%)

Piso Salarial

R$ 840,00

Aumento de 8,5%
sobre o piso de 2011

Cesta Básica

R$ 62,00

Aumento de 12,73%
sobre o piso de 2011

cato patronal das empresas em lavanderias nas
negociações
coletivas
em todos os territórios do
Estado.
Desta maneira, muitas cláusulas não existentes

na convenção anterior
serão contempladas no
novo documento e outras serão adequadas
de acordo com as aceitações de ambos os lados, do sindicato pa-

tronal e dos sindicatos
dos empregados junto à
FETHESP.
Rogério Gomes se
diz realizado com mais
essa conquista para os
trabalhadores: “as nego-

ciações deste ano foram
boas para a categoria.
Embora hajam novos
compromissos para os
trabalhadores no ano que
vem, encerraremos este
ano com o sentimento de
dever cumprido”.
Ao lado está a tabela com os principais
dados da convenção.
Já foi assinada a
formalização pela nossa
Federação e agora será
dado o andamento à
elaboração da Convenção Coletiva de Trabalho
para a categoria, que
também estará disponível, na íntegra, com todas
as cláusulas, na página
de convenções do site da
FETHESP em breve. q

www.fethesp.org.br
fethesp@fethesp.org.br
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Confira todas as Convenções
Coletivas de Trabalho das categorias
da FETHESP

Negociações para empregados
em casas de diversões

Empregados em Casas de Diversões
Estão em negociação.
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

E
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Sindicatos filiados recebem mais três Lan Houses

mbora esteja entre os
cinco países onde o
acesso à web mais cresce,
no Brasil ainda existem
quase 64 milhões de brasileiros sem acesso à rede.
Os números podem ser
críticos se pensarmos que
o acesso ao computador e
à Internet está se tornando
cada vez mais influente e indispensável para o dia a dia
das pessoas.
Nesse contexto, a
FETHESP manteve em
atividade um programa de

inclusão digital, iniciado em
2010, que entregou Lan
Houses para os sindicatos
filiados. Em setembro deste
ano, mais três entidades
foram contempladas: o Siemaco Suzano, o Seeclag
(Guarujá) e o Sindedif (Santos).
Com as Lan Houses
instaladas dentro dos sindicatos filiados, os trabalhadores das categorias por
eles representados poderão
usufruir os programas e
serviços digitais gratuita-

Empregados em Empresas de Turismo
- Faxineiro, Office-boy, Copeiro e Recepcionista: R$ 760,00
- Demais funções: R$ 858,00

Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas
- Menor aprendiz: R$ 622,00
- Recepcionista, Mensageiro, Copeiro, Servente e Serviços Gerais: R$ 665,00
- Auxiliares de desenvolvimento infantil ADI, Monitoras e demais
empregados: R$ 714,00

Empregados em Institutos de Beleza e Cabeleireiros de Senhoras
- Cabeleireiro: R$ 805,00
- Manicure: R$ 730,00
- Depilador: R$ 740,00
- Maquilador: R$ 790,00
- Consultor de Beleza: R$ 700,00
- Esteticista: R$ 805,00
- Ajudante de cabeleireiro, de depilador, de esteticista: R$ 690,00
- Gerente: R$ 890,00
- Auxiliar administrativo: R$ 690,00
- Caixa: R$ 710,00
- Recepcionista: R$ 710,00
- Recepcionista externo: R$ 690,00
- Demais empregados: R$ 690,00

Empregados em Lavanderias e Similares
- Empregados da categoria: R$ 840,00.

Lustradores de Calçadas
- Empregados dessa categoria: R$ 690,00

Oficiais Barbeiros e Similares (inclusive Aprendizes, Ajudantes,
Manicures e Empregados nos Salões de Cabeleireiros para Homens)
- Empregados dessa categoria: R$ 700,00

Presidentes dos sindicatos filiados e diretores da Federação em negociação coletiva junto ao sindicato patronal de Casas de Diversões.

E

stiveram reunidos na
sede da FETHESP,
no dia 6 de novembro, o
presidente da Federação,
Rogério Gomes, os diretores de assuntos sindicais José Augustinho dos
Santos e Homero Fraccari, a advogada Marilene
Rodrigues,
os
presidentes José Lourenço
Pereira (SINETUR - Sorocaba), João Mendonça da Silva Filho (SINDETURH - Presidente
Prudente), José Maurício da Silva (SINTURDI
- Rio Claro), Jamil Assad
Júnior e doutor Celso
Moreira da Silva (SINDETURH - São José dos
Campos),
Ruthembergue Rodrigues de Moura (SETH - Campinas),
Elisson Zapparoli (Sin-

diversões - SP), Marlon
Paranhos (representando
o SETH - São José do Rio
Preto), e o presidente do
sindicato patronal SINCADESP, Paulo Haroldo
Barretto Mollo.
Nesta oportunidade
foi apresentada e discutida a pauta de reivindicações da categoria ao
Sindicato das Casas de
Diversões do Estado de
São Paulo.
Entre as propostas apresentadas está a
alteração da data-base
para reajuste salarial da
categoria, a ser fixada
em 1º de outubro, além
dos benefícios que serão
de direito dos trabalhadores.
O encontro do dia
6 de novembro foi sa-

tisfatório para os presidentes dos sindicatos
filiados e diretores da
FETHESP que esperam
ter
as
reivindicações
aceitadas pelo sindicato
patronal.
Segundo o membro
do Conselho Fiscal da
FETHESP, José Lourenço Pereira, “esperamos
que as negociações atendam aos requisitos
pretendentes para os
trabalhadores. Mais uma
vez lutamos pensando no
progresso da categoria
em Casas de Diversões”.
A Federação está
aguardando a posição
do sindicado patronal
para concretizar as negociações e firmar, assim, o reajuste dos trabalhadores da categoria. q

FETHESP entregou Lan House para o sindicato Seeclag (Guarujá).

E
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mente, desde programas
básicos de informática
até acesso à
Internet.
Presente
também na rotina diária de
muitos
trabalhadores, o computador se tornou
um meio a mais
para quem procura
emprego. “Com as
Lan Houses dentro
dos sindicatos, os trabalhadores têm a chance de
se adaptarem ao mundo
moderno, interagindo com
usuários e com empresas
que contratam funcionários
pela Internet”, afirma José
Maria Felix, presidente do
Sindedif, um dos sindicatos que receberam a Lan
House.
Além das atividades
relacionadas ao trabalho, as
Lan Houses nos sindicatos
acabam tendo uma função
educativa sobre o uso das
ferramentas digitais. O presidente do Seeclag, Celso

Lan Houses
também foram
entregues no Siemaco
Suzano (esq.) e Sindedif, em
Santos (dir.)

Silvério Ferreira,
ressalta que “o
programa
idealizado
pela FETHESP trouxe consigo a oportunidade para
os trabalhadores que nunca
tiveram a chance de utilizar
um computador de se familiarizarem com a máquina.
É um pequeno, mas importante passo para a formação
dos trabalhadores em informática”, afirma.
Já o companheiro
Antônio Domingos da Silva,
presidente interino do Siemaco Suzano, parabenizou
a Federação pela iniciativa
e enfatizou o uso das Lan

Houses
como meio
de se obter conhecimento e informação. “Além
de contribuir para a interatividade e vida profissional
dos trabalhadores, as Lan
Houses poderão oferecer
aos nossos associados informação, pesquisa e notícias
por meio do acesso à Internet. Será uma ótima oportunidade aos trabalhadores.
Agradeço a FETHESP por
contemplar o nosso sindicato com este programa”. q

Sindbeleza de Santos filia-se à FETHESP

m abril deste ano, os trabalhadores em institutos
de beleza e cabeleireiros de
senhoras da Baixada Santista e Região decidiram se organizar e fundar o sindicato
próprio da categoria.
Depois da fundação
ser concretizada, o sindicato
enviou pedido de filiação à
FETHESP que já foi aceito
pela direção da entidade.
Dessa forma, o Sindbeleza da Baixada Santista
torna-se, oficialmente, filiado à nossa Federação.
Para o presidente da
FETHESP, Rogério Gomes,

“a criação do sindicato é
reflexo da capacidade de
organização dos trabalhadores da categoria. Parabenizo os trabalhadores
e trabalhadoras da região
pelo engajamento político
e é um enorme prazer podermos caminhar juntos em
busca das conquistas que
são de interesse da categoria”.
A presidente do Sindbeleza de Santos e Região
é a companheira Graziela
Cristiny Ceranto Nahas Grijo. Otimista e comprometida
com os interesses dos tra-

balhadores em institutos de
beleza e cabeleireiros, a
presidente diz que “o nosso
compromisso de representá-los de maneira efetiva
começou a dar seus primeiros passos. Iniciamos o nosso trabalho com o pedido
de filiação à FETHESP para
fortificarmos nossos laços e
interesses sindicais. A partir
de agora a categoria seguirá
de maneira organizada para
conquistar aquilo que lhe for
de direito e interesse, desde
condições mais dignas de
trabalho até melhores salários aos trabalhadores”. q

Trabalhadores organizados para fundar o Sindbeleza de Santos e Região. Na
foto acima, Rogério Gomes ao lado do tesoureiro do Sindicato, Carlos Silva.
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FETHESP promove 3º Seminário sobre Medicina e Segurança no Trabalho

E

ncerrando um ciclo
de formação dos funcionários
e
dirigentes
dos sindicatos filiados à
FETHESP, a Federação
promoveu o 3º módulo do
Seminário sobre Medicina
e Segurança no Trabalho,
nos dias 26, 27 e 28 de setembro. O curso aconteceu
na Colônia de Férias da
entidade, na Praia Grande,
e contou com mais de 50
participantes.
Os temas giraram em
torno das NR’s (Normas
Regulamentadoras) 6, 10,
13, 15, 16, 17 e 23, todas
relativas à Segurança e
Medicina no Trabalho, que
envolvem classificação dos
acidentes, tipos e uso de
extintores e equipamentos
de proteção individuais,
mapas de risco, insalubridade, entre outros temas
que complementaram os
módulos I e II.
O seminário atingiu
plenamente o objetivo de
oferecer, aos participantes,
capacitação na área de
Medicina e Segurança no
Trabalho. Com este conhecimento, eles poderão
orientar ainda melhor - de

Abertura do 3º Seminário sobre Medicina e Segurança no Trabalho.
maneira mais efetiva - os
trabalhadores que cada
sindicato representa em
prevenção de acidentes e
hábitos de saúde. “Tratase, portanto, de um trabalho de transmissão de conhecimentos e informações
para as classes trabalhadoras. O efeito pós-curso é
este: passar as orientações
aprendidas nos três módulos do seminário para os
trabalhadores designados
e deles para os demais
funcionários das empresas e instituições”, afirmou
Rogério Gomes durante o
evento.

Seminário teve participação efetiva dos membros sindicais.

Nos dois módulos
anteriores (oferecidos em
2010 e 2011) foram abordadas as Normas Regulamentadoras 4, 5, 7 e 9,
com grande enfoque para a
formação da CIPA e sobre
como agir e orientar os trabalhadores sobre a prevenção de acidentes. “Reduzir
os riscos à saúde no ambiente de trabalho significa lutar
pela manutenção da vida
e da atividade profissional exercida pelos trabalhadores”, diz o presidente
da Federação.
Além da capacitação,
surgiu como um dos resultados dos cursos realizados
a ideia de criação do Conselho Sindical de Segurança e Medicina no Trabalho
(CONSISMT) cuja reunião
de formalização acontecerá
em breve.
Depois de concluído o
seminário, novas propostas
de cursos foram encaminhadas pelos diretores e
funcionários dos sindicatos
filiados à FETHESP a fim
de que elas sejam estudadas, planejadas e programadas para o próximo ano.
Contente com a con-

Participantes do 3º Seminário de Medicina e Segurança no Trabalho.
clusão desse trabalho, Rogério Gomes agradeceu
a participação de todos.
“Contamos com a satisfatória participação de
nossos companheiros e
companheiras que fizeram
parte desses seminários. O
curso além de trazer novos
conhecimentos
também
pôde abrir a nossa mente
para a realização de mais

formação e qualificação
para os trabalhadores. A
nossa luta em prol das
categorias que representamos é incessante, porém
gratificante e pensar na
saúde e segurança no trabalho significa proteger o
trabalhador e sua família
de diversos riscos que
podem ser previsíveis e
previníveis”. q

DEPOIMENTOS

“Gostei muito do curso. Ele me acrescentou uma série de informações sobre como se
prevenir e evitar acidentes no trabalho que
antes eu desconhecia”.
NR’s abordadas nos três
Seminários:
- NR 04 - Serviços Especializados em Eng. de Segurança e em Medicina do
Trabalho;
- NR 05 - Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes;
- NR 06 - Equipamentos de
Proteção Individual - EPI’s;
- NR 07 - Programas de
Controle Médico de Saúde
Ocupacional;

- NR 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais
- NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
- NR 13 - Caldeiras e Vasos
de Pressão;
- NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;
- NR 16 - Atividades e Operações Perigosas;
- NR 17 - Ergonomia;
- NR 23 - Proteção Contra Incêndios.

Jaqueline Simionato
(Auxiliar administrativa do
SindBeneficente Barretos)

“Muito proveitoso! Pude
esclarecer algumas dúvidas que tinha em mente e
que fazem parte do cotidiano do trabalhador, como
acidentes no trajeto para
o trabalho e a classificação dos mesmos”.

Ao final do curso, participantes receberam certificados.

Participantes durante as atividades práticas.
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Paulo Sérgio Marques
(Secretário Geral do Sindiversões).

“Esse curso será primordial
para nós disseminarmos
as regras e leis de prevenção de acidentes aos trabalhadores. Com o seminário,
os sindicatos poderão orientar melhor os empregados
em turismo e hospitalidade
no Estado de São Paulo”.

“O seminário foi muito importante para nós do meio
sindical que lutamos por
condições melhores de
vida do trabalhador. Parabenizo os organizadores da
FETHESP pela iniciativa e
agradeço o sr. Rogério pelo
convite a este programa”.

Josenaldo Ferreira
Barbosa (Suplente de
diretoria - Sintercoj).

Antônio Carlos Nunes
(Diretor do Seeclag).

“O seminário nos acrescentou conhecimentos
de uma forma totalmente
ilustrativa.
Esperamos
também poder, futuramente, realizá-lo com
foco nas entidades assistenciais que fazem
parte do nosso sindicato”.
Júlio da Silva Alves
(Presidente do Sitraemfa).

“O curso foi de suma importância para a prevenção de acidentes no ambiente de trabalho e servirá
para que os membros sindicalistas possam orientar
melhor os trabalhadores”.
Cristiana
Nascimento
(Assistente jurídica do Siemaco Suzano).
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FETHESP realiza Reunião de Diretoria em
São José dos Campos

Eleições 2012

Capital paulista elege Fernando Haddad para prefeito

Fernando Haddad celebra vitória na eleição para Prefeitura em São
Paulo. Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil

D

epois de oito anos
sem ter um candidato
eleito para a Prefeitura
de São Paulo, o PT conseguiu eleger Fernando

Haddad, na Capital. Ao
todo, 3.387.720 eleitores
votaram no candidato.
Fernando
Haddad,
de 49 anos, formou-se em

É

tos de que seu lugar na Câmara dos Vereadores será
de grande representação
dos interesses das classes
trabalhadoras.
Em Osasco, o companheiro Rogerio Silva foi
eleito com 4.295 votos.
Parabenizamos o companheiro e seguimos com a
certeza de que o vereador
realizará muitos projetos
com sua firmeza e perseverança para os trabalhadores
naquela região.
Já em Araçatuba, o
companheiro Rosaldo de
Oliveira foi eleito com 2.260
votos. Parabenizamos o
vereador pela enorme conquista e contamos com todo
seu apoio por condições
dignas aos nossos trabalhadores.

Direito na USP, é mestre
em Economia e doutor em
Filosofia. Começou a vida
profissional
trabalhando
como vendedor de tecidos
na loja do pai e tornou-se
ministro da educação antes de se candidatar.
Esta será a 1º vez
que o candidato ocupará
um cargo eletivo.
Ao longo das pesquisas eleitorais deste ano,
ele se manteve em 3º lugar, atrás dos candidatos
Celso Russomano (PRB)
e José Serra (PSDB). Enfrentou o último candidato
no segundo turno e ganhou com 55,57% dos votos válidos.

A FETHESP, como
entidade sindical, cumprimenta e parabeniza o novo
prefeito de São Paulo pela
vitória. Nossa Federação
espera contar com o prefeito para que a entidade
possa realizar o trabalho
da melhor forma para os
trabalhadores na Capital.
“As eleições deste ano
foram carregadas de um
sentimento por mudanças
dos eleitores. Tendo em
vista que o Brasil será anfitrião dos próximos eventos esportivos mundiais (a
Copa do Mundo e as Olimpíadas), é fundamental
para a sociedade ter um
representante que esteja

do lado do cidadão paulistano, procurando gerar
empregos e renda digna
aos trabalhadores, os
quais estão inclusos os
profissionais de Turismo
e Hospitalidade que receberão os turistas em
2014 e 2016. É isso que
a
Federação espera.
Parabéns ao novo prefeito pela conquista e
parabéns à democracia.
Agora é hora de trabalharmos firmemente, pois
um novo ano se aproxima
e torcemos para que os
próximos quatro anos
sejam gloriosos”, deseja o presidente Rogério
Gomes. q

Aos companheiros e
candidatos eleitos, a FETHESP
deseja boa sorte para os
próximos quatro anos! Temos
a convicção de que os interesses dos trabalhadores estarão bem representados em

Suzano, Osasco e Araçatuba.
A nossa Federação
conta com a união e o companheirismo deles para que
o mercado de trabalho floresça, oferecendo mais em-

prego aos trabalhadores
pelo Estado de São Paulo,
assim como melhores salários, benefícios, proteção
e garantias dignas às categorias que a FETHESP
representa. q

Estado de São Paulo elege companheiros sindicais
para vereador

com imensa satisfação
que a FETHESP comunica que os candidatos
e companheiros Carlão da
Limpeza (PSDB), Rogerio
Silva (PSC) e Rosaldo de
Oliveira (PV) foram eleitos
vereadores em Suzano,
Osasco e Araçatuba, respectivamente.
Carlos José da Silva
(o Carlão) teve 1.574 votos, sendo o 7º candidato
eleito no município de Suzano. Em setembro deste
ano, o candidato foi apontado pela pesquisa Ibope
Inteligência
(realizada
pela Rede DS de Comunicação) um dos 17 candidatos mais lembrados pelos eleitores para o cargo.
Felicitamos o Carlão pela
conquista e estamos cer-

Página 9

Dezembro de 2012

como um todo.
“A reunião foi muito
frutífera para debatermos
os entraves que estamos
enfrentando nos últimos
tempos, como a reforma
da Portaria 186, cujas regras, embora devam existir, não são claras e coerentes para a criação dos
sindicatos”, afirma João
Mendonça da Silva Filho,
presidente do Sindeturh
de Presidente Prudente e
membro do Conselho Fiscal da FETHESP.
Ruthembergue Rodrigues de Moura, também
membro do Conselho Fiscal e presidente do SETH

Reunião de Diretoria aconteceu em São José dos Campos, em outubro deste ano.

A

Reunião de Diretoria da
FETHESP aconteceu
no dia 18 de outubro, em
São José dos Campos, interior de São Paulo. O encontro teve como anfitrião
o Sindeturh - SJC (representado pelo presidente
do sindicato, Jamil Assad
Júnior, e pelo seu tesoureiro, doutor Celso Moreira
da Silva). A reunião contou também com a ilustre
visita do secretário de De-

senvolvimento Social da
Prefeitura de São José dos
Campos, João Francisco
Sawaya de Lima (Kiko Sawaya).
Entre os temas em
pauta para a reunião, destacaram-se: a reforma da
Portaria nº 186 do Ministério do Trabalho (que
determina uma mudança
nas regras de criação dos
sindicatos) e as novas
definições para a tabela

de categorias; a unificação
de jurisprudência do TST
(Tribunal Superior do Trabalho); a aceitação definitiva do pedido de filiação
do Sindbeleza da Baixada
Santista e Região; a criação do CONSISMT (Conselho Sindical de Segurança e Medicina no Trabalho),
além do balanço das atividades realizadas e outros
assuntos pertinentes aos
sindicatos e a Federação

de Campinas, parte da
mesma opinião do companheiro: “pelo que julgam as
mudanças da 186, parece
que não há um reconhecimento preciso da categoria dos empregados em
Turismo e Hospitalidade.
Esperamos poder resolver
essa situação o mais breve
possível”, manifestou.
Também foram discutidos na reunião novas
propostas de cursos e seminários para qualificação
profissional
dos
trabalhadores de Turismo e Hospitalidade em 2013, com
ênfase nos eventos esportivos de 2014 e 2016. q

Reunião de formalização do
CONSISMT/FETHESP

U

m dos assuntos tratados durante a Reunião de
Diretoria da Federação foi a criação do Conselho
Sindical de Segurança e Medicina no Trabalho da
FETHESP. Já foi autorizada a realização de um encontro para a formalização do Conselho consultivo e
operativo que deverá contar com um membro de cada
sindicato filiado para sua formação. q

DEPOIMENTOS
“Essa foi a primeira
vez que os diretores
da FETHESP
se
reuniram em São
José dos Campos.
É uma satisfação
do Sindeturh - SJC
ser anfitrião dessa
Reunião de Diretoria”.

“Discutimos assuntos
que afetam as categorias representadas pela
Federação e também
as atuais necessidades
que os sindicatos precisam para melhorar,
como os cursos de capacitação sindical para
categorias específicas”.

“Foi muito importante
para nós, dos sindicatos filiados à FETHESP,
estarmos reunidos para
discutir a Portaria nº
186 que é, no mínimo,
confusa. Apoiamos leis
para a criação de sindicatos, mas elas devem
ser mais claras e coerentes”.

Jamil Assad Júnior
(Presidente do Sindeturh SJC)

José Maria Felix
(Presidente do Sindedif
- Santos)

Celso Silvério Ferreira (Presidente do
Seeclag - Guarujá)
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FETHESP completa 54 anos!

as páginas amareladas
do Livro de Registro de
Chapas da FETHESP, os
registros de uma história
que iniciou em 20 de novembro de 1958. Naquele
ano, o Brasil tinha ganhado
o primeiro título mundial de
futebol, na Suécia; a política
desenvolvimentista do presidente JK começava a todo
vapor; Brasília tomava corpo
nas mãos do arquiteto Oscar Niemeyer.
Em meio a toda aquela efervescência, Américo
Gomes Novoa fundou a
FETHESP, sendo secretário

executivo e administrativo
de sua primeira diretoria.
Um ano depois, o
mesmo Américo fundaria
mais cinco novos sindicatos
no Estado de SP: os Sindicatos dos Empregados em
Empresas de Turismo de
São Paulo e os Sindicatos
dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas de São
Paulo).
Em 1960, ao passo
que o sindicalismo crescia
e ganhava força, também
foram fundados o Seth de
Campinas, o Sindedif, o Sin-

diversões, entre outros sindicatos.
Muitos companheiros
fizeram parte da diretoria da
Federação ao longo desses
54 anos, fazendo dela um
grande família de sindicalistas. Entre os diretores, está
o senhor Américo Gomes da
Silva, que foi presidente da
nossa Federação por mais
de 30 anos. Dedicamos
a ele esta singela homenagem, quando a FETHESP
completa os seus 54 anos
de luta sindical. Como diz
o senhor Américo: Sindicalismo é coisa séria e não um
meio de vida! q

Senhor Américo Gomes, diretor da FETHESP, e doutor Celso Moreira
da Silva, tesoureiro do Sindeturh SJC: duas gerações de sindicalismo.

N

o dia 31 de outubro, o SindBeneficente realizou uma
greve em defesa dos trabalhadores em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas na cidade de São Vicente.
O motivo da paralisação
foi que a Prefeitura do município
não repassou a verba mensal
para as entidades que, por sua
vez, não efetuaram o pagamento dos salários aos funcionários,
que não recebiam há 2 meses.
Na manhã daquele dia, os trabalhadores
protest a r a m
junto com

Trabalho vs. consumo responsável: solução pela educação

Deputado Federal Roberto Santiago (PSD-SP).

S

ão inegáveis os avanços
sócio-econômicos ocorridos na sociedade brasileira
nos últimos anos. Mesmo nos
momentos de crise da economia planetária, como o que
ocorre atualmente, o país muito resiste aos abalos graças ao
poderio de consumo interno.
É fato que a situação
média do consumidor brasileiro evoluiu sensivelmente de

mamente limitada.
O escape do tempo
muitas vezes acaba sendo o
consumo, porque é uma zona
segura. Além disso, as marcas
se aproximam do discurso da
vida equilibrada e do mundo
com desenvolvimento sustentável. O que as pessoas
esquecem, porém, é que há
muitas coisas simples, entre
família e cultura, que não custam dinheiro.
A publicitária Marilia Barrichello Naigeborin, pesquisadora da Escola de Comunicação e Artes da Universidade
de São Paulo (USP) desenvolveu um estudo que busca
entender a proposta do Movimento Devagar que tem como
tema algo que se relaciona
muito bem com a sociedade
contemporânea, fortemente
estimulada ao consumo, que
nem sempre reflete a real necessidade das populações.
“Às vezes, você almeja
uma vida simples, mas o di-

namismo e a pressão do mercado acabam te exigindo outro
estilo de vida”, disse Marilia,
em entrevista ao site Uol.
Segundo a lógica da
publicitária, o dinamismo do
mercado não permite que as
pessoas reflitam sobre realidade e interesses próprios,
o que faz com que acabem
seguindo rotinas sem observarem que não é exatamente o que lhes satisfaz.
“Poucos
conseguem
se questionar: eu não mudo
porque trabalho demais ou
trabalho demais porque não
mudo?”, explica, ressaltando
os efeitos dessa rotina. Mas,
por outro lado, a pesquisadora
reconhece a incongruência
embutida na filosofia do ‘devagar’: “Como ser devagar em
um contexto contemporâneo
veloz?”.
tudo

Lazer, trabalho e esComo, então, aprovei-

tar o tempo livre? A publicitária
explica que, para tirar o melhor proveito dos momentos
que não são dedicados ao
trabalho, é preciso se conhecer. Além disso, é interessante
materializar o tempo livre e dar
um sentido para ele.
Penso que essa materialização deve ocorrer segundo
a conciliação entre lazer, trabalho e estudo, fazendo com
que se somem. São três áreas
que impulsionam o equilíbrio
para seguir no cotidiano acelerado, baseado na cultura
do consumismo e que limita o
tempo da reflexão.
Dentre eles, o estudo
é peça fundamental para que
se chegue à ação de educar
a população no uso do que
ganha. Só assim, com investimento em educação e conscientização, poderemos atingir
um estágio de desenvolvimento econômico sustentável na
totalidade dos setores da economia. q
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SindBeneficente faz greve em São Vicente Sitraemfa inaugura Escola

Opinião
nove anos para cá. Contudo,
uma questão que persiste e
que tenho lançado recorrentemente no Congresso Nacional
e demais espaços públicos a
que tenho acesso – esta coluna incluída – necessita de estudos e ações.
Sim, o brasileiro aumentou o poder de consumir,
mas está totalmente preparado para lidar com a nova
situação? Como o cidadão se
prepara para resistir aos impulsos consumistas e ao apelo
incessante da publicidade? De
que forma, as pessoas podem
realmente investir melhor os
recursos provindos da força de
trabalho que dispõem?
Devemos refletir se não
estamos reféns de um ciclo
vicioso de consumo e trabalho, no qual quanto mais você
consome, mais você precisa
trabalhar. Aliás, hoje, por inúmeras razões, o tempo livre
acaba sendo o tempo do consumo, o que torna a vida extre-
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o sindicato em frente ao órgão
público municipal.
“A reivindicação feita pelo
nosso sindicato foi para que a
Prefeitura pagasse imediatamente as verbas das entidades
para que, consecutivamente,
elas repassassem a verba aos
trabalhadores”, afirmou Rogério
Gomes, presidente do SindBeneficente, durante o protesto.
Com a união de cerca
de 200 funcionários e representantes do sindicato, a entidade
conseguiu entrar em acordo
com a Prefeitura
na
ocasião.
Porém, até o fechamento deste
jornal (em 5 de
dezembro), os
valores atrasados
ainda não foram
pagos. Em decorrência disso, o
SindBeneficente e
os trabalhadores
mobilizaram uma

segunda greve no início de novembro.
O Sindicato, as entidades e a Prefeitura dialogam,
até o fechamento desta edição,
para que os trabalhadoras recebam o que lhes é de direito e
voltem aos postos de trabalho.
Para Rogério, “o desejo
do sindicato é poder sempre
solucionar os impasses dos
empregados da categoria o
mais breve e da melhor forma
possível para os trabalhadores”.
Da
greve,
fizeram
apoio os companheiros José
Augustinho dos Santos, diretor de assuntos sindicais da
FETHESP, Assil Aparecido
Kraide e Sidney Teixeira dos
santos, do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza
Urbana de Osasco e Astério
Lacerda Pereira e Sérgio Ricardo Pereira, do Seecmatesp. q

Copa 2014: Qualificação para os trabalhadores

A

FETHESP e o Indesc (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Cultural) formalizaram uma parceria a fim
de fortalecer a qualificação profissional dos trabalhadores em
Turismo e Hospitalidade de São Paulo. Agora, a Federação está
convidando o Sindicato Patronal de Turismo de São Paulo, Sindetur/SP, para que ele também faça parte dessa aliança que
trará benefício tanto para o Estado como para os trabalhadores.
O motor da iniciativa são os eventos mundiais que acontecerão em 2014 e 2016 aqui no Brasil.
Para Rogério Gomes, “a meta da parceria será treinar
o maior número possível de trabalhadores para que o atendimento dos profissionais com os turistas na Copa do Mundo e
nas Olimpíadas sejam de alto nível, atribuindo credibilidade ao
nome e imagem dos trabalhadores no Estado de São Paulo. q

Campanha pela baixa dos juros dos cartões de crédito

Em outubro, a UGT lançou uma campanha nacional pela redução das taxas de juros dos cartões de créditos, consideradas altas demais para o bolso do trabalhador.
A FETHESP apoia essa campanha: “os juros altos podem endividar os trabalhadores,
causando prejuízos para eles, suas famílias, sua condição de vida e, sistematicamente,
à economia nacional. Não queremos que nenhuma crise, como a que está havendo no
exterior, assole a vida dos trabalhadores”, declara Rogério Gomes.

Sindical

Abertura do curso de qualificação sindical aos companheiros e
funcionários do Sitraemfa.

O

Sitraemfa,
sindicato
filiado à nossa Federação, inaugurou, no dia 9
de novembro, a Escola de
Formação Sindical e Núcleo de Estudos e Pesquisas de Gêneros e Saúde
Prof. Geraldo José Padredi.
O objetivo da Escola é
qualificar os trabalhadores,
diretores e funcionários do
sindicato para a categoria
de trabalhadores que ele
repressenta. O primeiro
curso aconteceu entre os
dias 9 e 11 de novembro,
na Colônia de Férias da
FETHESP.
Fizeram parte da
grade de temas programados: Poder e Política, Trabalho Alienado, Noções

de Filosofia e Sociologia,
Bem-estar do Trabalhador,
Políticas Sociais, Função
do Sindicato, entre outros.
Ao todo, o curso contou com cerca de 80 participantes que puderam
aproveitar a oportunidade
para esclarecer dúvidas
específicas do trabalho
com a categoria.
“Esse projeto nasceu
da necessidade do Sitraemfa em capacitar os seus
representantes no trabalho
especificamente
relacionado à categoria que nós
representamos”, declarou
o presidente Júlio da Silva
Alves, do Sitraemfa. “Agradecemos a FETHESP pelo
apoio e contribuição na organização do evento”. q
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Imagem: www.luardamontanha.com.br.

Campismo como prática para o contato
com a Natureza

N

a corrida do dia a dia,
nem sempre lembramos o quanto é bom estar em contato com a mãe
natureza, ouvir o som dos
pássaros, respirar a umidade do ar, sentir a brisa da
noite e poder ver o nascer

do sol.
Acostumados
com
a vida urbana e com a diversão muitas vezes relacionada às tecnologias que
vêm sendo desenvolvidas
pelo ser humano, o campismo está perdendo seus

aderentes nos últimos tempos.
Se você quer uma boa
forma de aliviar o estresse
para o começo de um ano
tranquilo e preparado para
os desafios que virão por
aí, você não pode deixar
a prática do campismo de
lado.
Acampar não apenas
lhe dará a oportunidade de
ficar próximo a natureza.
Trata-se também de uma
maneira sustentável de viajar no período das férias e
de qualquer época do ano.
Com
planejamento
e um pouco de dinheiro
no bolso, você consegue
encontrar ótimos lugares
para montar a sua barraca

e apreciar o luar estrelado
junto de seus amigos ou familiares.
A FETHESP incentiva
o campismo no Brasil como
uma das melhores formas

de obter conforto, descanso
e contato com a natureza
gastando pouco dinheiro.
Não deixe essa prática gostosa se extinguir.
Pratique o campismo! q

Dicas rápidas para quem
vai acampar
- Não deixe de beber muita água. Neste verão, a transpiração
do seu corpo aumenta e a necessidade da água em
seu organismo é maior;
-Além da barraca, não esqueça de levar repelente contra insetos e uma tela ou rede anti-mosquitos;
-Lembre-se de levar roupas curtas, pois no verão o calor é forte e se depender do contato com a radiação do
sol é preciso usar protetor solar.

Férias 2013: Colônia de Férias de portas abertas
S

quanto para solteiros,
incluindo beliches. Nos
quartos há também toaletes e acesso à rede
de Internet para os hóspedes que usarem laptop.
A Colônia de Férias
também dispõe de uma
piscina recreativa para
crianças e adultos, salas
de jogos (com pebolim,
ping-pong
e
sinuca),
salão para a realização
de eventos, refeitório,
lanchonete e, de frente
para a piscina, uma churrasqueira.

Para poder se hospedar, é preciso fazer a
reserva por telefone ou
Internet à recepção da
Colônia.
Aproveite bem as férias antes que elas se acabem!
Entre em contato
com a Colônia de Férias da
FETHESP pelo e-mail: coloniadeferias@fethesp.org.
br ou pelo tel: (13) 34942579. Dados, fichas e informações também podem
ser encontradas pelo endereço: http://www.fethesp.
org.br/colonia.php q

COLÔNIA DE FÉRIAS DA FETHESP
Av. dos Sindicatos, 625 – Vila Mirim – Praia Grande
– SP – Cep. 11.704-650.

“Explore o turismo e não o turista”.

Imagem: Divulgação.

e a sua ideia é passar as férias e o
verão no litoral paulista, realizar eventos de
começo ou final de ano
ou apenas fazer um
bate-e-volta na praia,
não pense duas vezes.
A FETHESP dispõe uma Colônia de
Férias ideal para o seu
descanso e apreciação.
À 200 metros da
praia, na Vila Mirim, a
Colônia abriga até 110
pessoas pernoite, possui dormitórios com camas tanto para casais

