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PALAVRA DO PRESIDENTE 

 

“Escolha pessoas boas e defina as prioridades corretas”. 

 

O ensinamento do renomado executivo americano Lee Iacocca, que 

conquistou resultados notáveis à frente das montadoras Ford e Chrysler, traduz a 

atuação do SENALBA CAXIAS no último ano. Desde a posse no dia 30 de agosto de 

2018, desenvolvemos importantes projetos, liderados por profissionais cada vez mais 

capacitados, em busca do fortalecimento da nossa representatividade frente as 

categorias que representamos. 

Vivenciamos um período de desafios na esfera Sindical e, por isso, 

intensificamos nossos esforços para apoiar o trabalhador na superação de obstáculos em 

seu dia a dia. Atuamos em sinergia, com ações em todas as frentes, contando com a 

participação ativa dos trabalhadores que compõem a nossa base.  

Promovemos palestras, desenvolvemos estudos e pesquisas e propiciamos o 

aprofundamento do conhecimento das nossas equipes por meio da participação em 

missões. Trabalhamos, ainda, para oferecer sempre os melhores benefícios aos nossos 

representados, por meio de atendimentos cada vez mais assertivos principalmente na 

área da saúde sem taxa de participação do associado, na área jurídica em defesa dos seus 

direitos trabalhistas.  

Investimos na implementação de avanços tecnológicos com o APP do 

sindicato e Redes sociais fortes, além de várias outras iniciativas voltadas para a 

melhora do atendimento e apoio aos trabalhadores. Nas páginas a seguir, apresentamos 

destaques dos trabalhos conduzidos, mantendo as diretrizes estratégicas de integração. 

Continuamos trabalhando fortemente para nos tornarmos uma entidade perita – isso 

significa exercer com excelência todas as atividades inerentes à nossa atuação. É dessa 

forma que esperamos manter a confiança dos trabalhadores e, assim, gerar a influência 

necessária para impactar positivamente para todos. 

 

Claiton Augusto Vargas Melo – Presidente 

 

 



O Início 

 

Mesmo com a posse encerrando tarde 

da noite do dia 30 de agosto de 2018, no dia 

seguinte bem cedo começou o trabalho da nova 

gestão do SENALBA. 

“A reunião com o secretário-geral do 

SECRASO/RS (Sindicato Patronal) na 

presença do Sr. Wilson de Oliveira Moreira. 

Assunto: Educação Infantil Conveniada. 

Pauta: Convenção Coletiva, Prêmio 

Assiduidade, Condições de Trabalho, entre 

outras demandas, fiz questão de entregar em 

mãos matérias referentes a educação infantil, o 

trabalho anti sindical, que vem sendo feito 

pelas entidades. 

Nas próximas semanas vamos detalhar 

o que vai compor a nossa pauta, que será 

realizada dia 18 de setembro 2018. 

A presença da categoria neste dia é 

fundamental, voltaremos a negociar com o 

sindicato patronal (SECRASO), dia 05 de 

outubro 2018.” 

Vejam bem que desde do início o 

presidente Claiton Melo pede a união da 

categoria.  

 

FESENALBA  

 

Em 19 de setembro de 2018 houve a 

primeira de muitas reuniões na FESENALBA 

em Porto Alegre. Trabalho unido em defesa do 

trabalhador. 

“Ocorreu na sede da FESENALBA em 

Porto Alegre uma importante reunião sobre a 

Educação Infantil de Caxias do Sul e as 

precárias condições de trabalho enfrentadas. 

Estiveram presentes o Sr. Claiton Melo 

(Presidente do SENALBA Caxias) e o Dr. João 

Henrique Leoni Ramos (Advogado SENALBA 

Caxias) e o Sr. Antonio Johann (Presidente 

FESENALBA) e o Dr. Eduardo Bueno 

(Advogado FESENALBA).” 

 

 

Diversos Vereadores e Comissões da Câmara 

de Caxias são parceiros nas lutas do 

SENALBA. 

MUITO OBRIGADO! 

 

 

 

 



 
 

 

Garantida que não houvesse outra demissão 

em massa e a manutenção salarial. 

 

 

Dia 25 de outubro de 2018 o 

Presidente e diretores representavam os 

trabalhadores da educação infantil conveniada 

em audiência na comissão de educação da 

Câmara de Vereadores. Nesse dia que foi 

garantida que não haveria outra demissão em 

massa e a manutenção salarial.  

“No presente momento o 

Presidente Claiton Melo, a educadora 

Fernanda Borges e o advogado João Henrique 

Leoni Ramos estão na reunião da comissão de 

educação da câmara de vereadores. Tema: 

Educação Infantil Conveniada com o 

Município de Caxias do Sul.” 

 

 

 

O Presidente do SENALBA Caxias e o 

advogado João Henrique Leoni Ramos 

participam nesse momento da reunião da 

comissão de educação para tratar sobre a 

audiência pública tendo como pauta: Educação 

Infantil Conveniada (SMED). 17 de outubro de 

2019. 

 

Convenções Coletivas 

 

 

No dia 6 de novembro de 2018 mais 

uma reunião de negociação coletiva. 

“Nesse exato momento está ocorrendo 

a primeira reunião de negociação coletiva da 

categoria educação infantil conveniada ao 

Município de Caxias do Sul. A presente 

reunião foi convocada pelo SENALBA Caxias. 

Estão presentes o presidente do 

SENALBA Caxias, Sr. Claiton Melo; o 

advogado SENALBA Caxias, Sr. João 

Henrique Leoni Ramos (OAB RS 82.688); o 

representante do Sindicato Patronal 

SECRASO, Sr. Wilson de Oliveira Moreira; e 

os representantes do Centro Filantrópico de 

Assistencial Social Charles Leonard Simon 

Lundgren, Associação Educacional Jardelino 



 
 

 

Ramos e da Secretaria Municipal de 

Educação.” 

 

 

 

Ocorreu hoje (28 de setembro de 2018) 

na sede do SINPRE uma importante reunião 

sobre a Educação Infantil de Caxias do Sul, 

onde foi assinado a Convenção Coletiva da 

Educação Infantil Privada. Estiveram 

presentes o Sr. Claiton Melo (Presidente do 

SENALBA Caxias) e o Dr. João Henrique 

Leoni Ramos (Advogado SENALBA Caxias) e a 

Sra. Patrícia (Presidente do SINPRE). 

MAS A LUTA CONTINUOU! 

“Na manhã desta quarta-feira, 03 de 

abril de 2019, a Direção do Senalba Caxias se 

reuniu com a Direção do Sindicato Patronal 

das Escolinhas Privadas de Caxias do Sul – 

SINPRÉ - visando negociar um reajuste maior 

do que o que foi acordado na convenção 

coletiva. 

O INPC do último período registrado 

foi de 3,5%. O Senalba tentou buscar 

sensibilizar o SINPRÉ para essa realidade, 

com o intuito de que o mesmo emitisse uma 

nota orientando os proprietários de Escolinhas 

Privadas, que são regidos pela convenção, a 

concederem reajuste percentual maior do que o 

acordado na convenção coletiva. 

Infelizmente o sindicato patronal optou por 

manter a definição do reajuste da categoria 

conforme determina a convenção coletiva do 

último período, ou seja, 3%. No entanto, o 

SINPRÉ deixou a critério de cada proprietário 

de escolinha oferecer um percentual maior aos 

seus funcionários. Lembrando que somente os 

acordos coletivos garantem um percentual 

maior.Continuaremos lutando para defender os 

interesses da categoria e a valorização de 

nossos profissionais. 

 

Seja você um fiscal da educação 

infantil! 

Verifiquem se a escola paga os rendimentos dos 

profissionais (salários, vales transporte, FGTS, etc). 

Observe as condições da escola, excesso de crianças por 

sala, estrutura, alimentação, condições de trabalho. 

Observe a rotatividade de profissionais na escola. 

Busque informações se a escola tem processos 

trabalhistas.  

Observe se a escola valoriza os profissionais. 

Fiscalize! 

Denuncie ao Ministério do Trabalho e ao SENALBA. 

Dúvidas ou denúncias entrem em contato com o 

SENALBA Caxias pelo Fone: (54) 3223.0322, 

senalbacaxias@senalbacaxias.com.br|  

Whats: (54) 984.110.119 



 
 

 

 

 

A Força Patronal 

 

 

A foto mostra bem que as negociações 

são sempre duras, o patrão com diversos 

profissionais (Advogados, contadores, 

economistas, etc). 

“FESENALBA e SENALBA Caxias 

apresentam reivindicações dos Empregados. 

Ocorreu em Porto Alegre a primeira 

reunião de negociação coletiva dos 

empregados do Sistema S (FIERGS, SESI, 

SENAI, CIERGS). 

A FESENALBA/RS e SENALBA Caxias, 

através de seus presidentes, Antonio Johann e 

Claiton Augusto Vargas Melo, com a presença 

do Advogado do Senalba Caxias, Dr. João 

Henrique Leoni Ramos, foram até a FIERGS 

em Porto Alegre, onde ocorreu a primeira 

reunião das negociações coletivas com as 

direções regionais do Sistema S (FIERGS, 

SESI, SENAI, CIERGS) para o Acordo Coletivo 

de 2019. 

A pauta de reivindicações apresentada 

aos empregadores atende a muitos itens 

enviados como sugestão pelos colaboradores 

das entidades. No recente roteiro de visitas 

feito pela entidade sindical às unidades para 

diálogo com os trabalhadores, os dirigentes 

sindicais reforçaram o pedido para o envio de 

sugestões. 

Após debates acalorados de ambas as 

partes foi decidido que será encaminhado 

resposta por escrito e após isso será agendada 

nova reunião entre as partes. 

Na foto fica claro a força patronal com 

um corpo de negociadores (gestores, 

advogados, economistas, contadores, etc), 

frente ao Sindicato dos Trabalhadores e sua 

federação. 

 

Inovações 

Unidade Móvel 

 

Seja sindicalizado pois categoria unida não luta 

sozinha. A força do trabalhador está no seu 

Sindicato!” 



 
 

 

APP SENALBA 

 

O APP Sindical do SENALBA foi 

desenvolvido para facilitar a comunicação com 

a categoria, de forma rápida, intuitiva e na 

palma das mãos. 

Através aplicativo você terá acesso as Notícias, 

Informativos, Convênios, Acordos Coletivos, 

Agendamentos. Além disso, poderá preencher 

sua ficha de filiação, enviar denúncias ou até 

mesmo fazer um simples contato com o 

sindicato de forma rápida e fácil. Ajude a 

divulgar! É gratuito! Venha fazer parte desta 

luta. 

 

SENALBA NA SALA DE AULA 

 

O SENALBA está presente nas escolas, 

cursos e nas faculdades de educação.  

 

 

 

 

 

BLITZ SENALBA 

 

O SENALBA Caxias realizou diversas 

fiscalizações e vistorias levando aos órgãos 

competentes os problemas encontrados. 

Foram visitadas diversas escolas de educação 

infantil privada e conveniadas, academias, 

clubes e outros. Muitas vezes na companhia de 

Vereadores, Comissão de Educação, Rádio 

Viva e até a Brigada Militar.  

 

 



 
 

 

 

 

Você sabia??? 

Que a partir do ano de 2019 não será 

mais cobrada dos funcionários e sindicalizados 

(associados) e nem será fornecida a guia da 

contribuição sindical, ficando extinta essa 

cobrança. 

 

 

Mobilizações e Protestos 

 

O SENALBA fez centenas de Blitz, 

reuniões, protestos e mobilizações buscando os 

direitos dos trabalhadores. 

 

 

Protestos em frente de empresas e sindicatos patronais. 

 

Reuniões com trabalhadores para ouvir pedidos e 

reinvindicações. 

 



 
 

 

 

Usando as mídias sociais como forma de luta 

 

 

Adquira o Convênio Médico, Odontológico, 

Jurídico e Recreativo do SENALBA CAX, por 

apenas R$ 30 reais mensais. 

 

Exposições alusivas aos 25 anos 

 

 

SENALBA Sindicato realizou 

exposições alusivas aos 25 anos do Sindicato 

no Shopping Prataviera e na Câmara Municipal 

de Vereadores, mostrando para comunidade 

toda a luta das categorias. 

Programa Momento SENALBA 

 

O programa Momento SENALBA 

transmitido semanalmente através das redes 

sociais do Sindicato traz informações e 

conhecimento para o Trabalhador. O programa 

com a apresentação de João Henrique Leoni 

Ramos e Claiton Augusto Vargas Melo, contou 

com diversas colaboradores, inclusive com o 

Marcelo Porto, Juiz da 6° Vara do Trabalho de 

Caxias do Sul. 

Foram tratados diversos assuntos sobre 

a saúde do trabalhador, acidentes de trabalho, 

limbo previdenciário e a preocupação com o 

futuro do trabalhador no Brasil. 

 

 

 

SENALBA Caxias participa de Campanhas  

 

Setembro Amarelo, Outubro Rosa e 

Novembro Azul 

 

Em homenagem a maioria dos 

trabalhadores das categorias ligadas ao 



 
 

 

SENALBA que são mulheres, vamos destacar o 

outubro rosa. 

 Outubro Rosa é uma campanha anual 

realizada mundialmente em outubro, com a 

intenção de alertar a sociedade sobre o 

diagnóstico precoce do câncer de mama. A 

mobilização visa também à disseminação de 

dados preventivos e ressalta a importância de 

olhar com atenção para a saúde, além de lutar 

por direitos como o atendimento médico e o 

suporte emocional, garantindo um tratamento 

de qualidade. 

Durante o mês, a equipe do SENALBA 

Caxias vai abordar o tema para encorajar 

mulheres a realizarem seus exames. 

O câncer de mama é um tumor maligno 

que ataca o tecido mamário e é um dos tipos 

mais comuns, segundo o Instituto Nacional do 

Câncer – INCA.  

O presidente Claiton Augusto Vargas 

Melo destaque que a “iniciativas como essa são 

fundamentais para a prevenção, visto que nos 

estágios iniciais, a doença é assintomática. ” 

 

 

 

SENALBA recebe homenagem do 

Legislativo caxiense 

 

A Câmara Municipal homenageou o 

Sindicato dos Empregados em Entidades, 

Culturais, Recreativas, de Assistência Social, 

de Orientação e Formação Profissional de 

Caxias do Sul (Senalba) pelos 25 anos de 

fundação, em sessão solene, no dia 12/09/2019.  

O presidente do Senalba, Claiton Melo, 

iniciou seu discurso citando o Sr. Alceu Adelar 

Hoffmann, presidente do Senalba durante 24 

anos. “Merecida homenagem para uma 

entidade sindical que foi criada com o estrito 

dever de proteger, resguardar e lutar pela 

permanência dos direitos dos trabalhadores. 

Ainda luta com veemência pelos seus 

objetivos”, sublinhou. 

O presidente do SENALBA também 

agradeceu a todos que de alguma forma 

contribuíram nestes 25 anos de história do 

sindicato. O sócio-fundador Edevy Ferreira de 

Aguiar recebeu uma placa pelos serviços 

prestados à entidade. “Um sindicato é feito por 

muitas mãos. Através desta homenagem, 

sintam-se todos os sócios contemplados”, 

destacou Melo. Além de Edevy, também 

receberam placas Vera Marli Gomes Marin, 

Andréia Luísa Visoná, Marcelo Moro Schimitz 

e Susana Maria Suzin Silveira. 



 
 

 

O proponente da homenagem foi o 

vereador Renato Oliveira/PCdoB, que salientou 

o papel de garantia dos direitos dos 

trabalhadores desempenhado pelo Senalba, 

além da atuação na formação profissional e 

outras atividades. “Nestes 25 anos, muitas 

conquistas para os trabalhadores, mas também 

muitos momentos difíceis que foram superados 

com a garra e a união das diretorias, 

funcionários e categorias profissionais que 

compõem o Senalba”, ressaltou o parlamentar, 

que se manifestou em nome da Casa. 

 

 

 

Audiências publicas 

 

O SENALBA Sindicato participou de 

diversas audiência pública na câmara de 

vereadores. Com temas variados como 

Educação infantil e serviços de convivências. 

Sempre na defesa do trabalhador. 

 

 

 

Instituto de Leitura Quindim e SENALBA 

inovam e participam da Feira do Livro. 

 

A 35ª Feira do Livro de Caxias do Sul 

de 2019 apresenta o tema ‘Você é o que você 

lê’, chamando a todos para refletir sobre a 

importância da leitura de qualidade. 

O Instituto de Leitura Quindim e o 

SENALBA Caxias estarão presentes no evento, 

das 09h às 19h e também no espaço do com a 

‘feira fora da feira’, onde serão realizadas 

oficinas de contação de histórias, das 19h às 

21h. 

O Quindim e o SENALBA juntos no 

incentivo à leitura! 

 

O SENALBA buscando sempre mais opções 

aos sócios e seus dependentes, tem diversas 

parcerias importantes e Convênios Senalba. 

 

 

 

 



 
 

 

SENALBA recebe diversos Parlamentares 

 

Nas visitas foram apresentadas aos 

parlamentares as situações de defasagem 

salarial, dificuldades dos trabalhadores da 

educação infantil (conveniada e privada) e das 

entidades filantrópicas e de assistência social, 

como também dos clubes sociais de Caxias do 

Sul, bem como as atividades desempenhadas 

por esses profissionais. 

O Presidente do SENALBA Caxias, 

Claiton Melo, passou às visitantes sugestões 

elaboradas pelo sindicato, para uma maior 

fiscalização das normas trabalhistas nas 

entidades que recebem verba pública. 

Os parlamentares ficaram preocupados 

com os relatos e se comprometeram a levar as 

demandas aos órgãos competentes.  

 

Sindicato protocola denúncias por 

descumprimentos dos direitos trabalhistas 

 

O SENALBA Caxias apresentou 

diversas denúncias no período de um ano. A 

maioria delas na Secretária Municipal da 

Educação, delegacia do trabalho de Caxias do 

Sul e no Ministério Público do Trabalho. 

O Sindicato está atento às 

reivindicações das categorias e está tomando 

providências frente a cada denúncia que recebe 

(mantendo o sigilo do denunciante), usando os 

órgãos competentes, com ações judiciais diretas 

e blitz em frente as empresas. 

O presidente Claiton declarou: 

“Aguardamos providências para solucionarmos 

essas questões, para evitarmos futura ação 

trabalhista coletiva impetrada pelo sindicato e 

até mesmo paralisação em as empresas 

denunciadas.  

 

Grupos de Whatsapp 

 

 

 

Acordo Coletivo de Trabalho 

 

O Acordo Coletivo de Trabalho foi 

forma central da atual gestão do SENALBA 

Caxias. Os resultados da atuação do Sindicato 

com os acordos diretos com as empresas são 

incríveis. Alcançando a verdadeira valorização 

dos trabalhadores. 



 
 

 

 

Integração entre entidades que fecharam acordo coletivo 

 

 

O SENALBA Caxias participou no dia 

28/06/2019 da Festa Junina da APAE Caxias. 

Foi uma festa repleta de alegria e diversão! 

 

 

 

 

 

Presidente Claiton Melo visita 

parlamentares na Capital Federal 

 

Na busca pela aprovação do projeto de 

lei que reconhece a Profissão de Educador 

Social. E também, a criação de um piso 

nacional para a profissão de educador infantil e 

educador social. 

 

 

 

Próximas Ações 

Nas próximas semanas o SENALBA 

Caxias fará ações diretas na defesa dos 

trabalhadores em escolas de Idiomas e 

Academias de Caxias do Sul. 

 

 

 

 

Obrigado a todos que contribuíram 

com o primeiro ano da gestão! 


