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Ações SENALBA – Caxias 
Durante a crise do coronavírus. 

Trabalho sério dá resultados. 
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PALAVRA DO PRESIDENTE 

 

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, até uma pandemia mundial. 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. Inclusive no auge da pandemia estávamos na rua e em reuniões nas 

entidades e entes públicos, seguindo todas as normas de segurança.  

E mesmo em um momento mais difícil da sociedade fechamos acordos 

coletivos e convenções coletivas com grandes conquistas, em um momento que a maioria 

está perdendo direito. 

Continuamos investimentos 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 Melo – Presidente 

 

 

 



Números Preliminares 

Durante Pandemia 

 

De 16 de março até 03 de agosto de 2020 (144 

dias): 

 

- Média de atendimentos da equipe SENALBA 

(Jurídico, Diretoria e funcionários) diários 

durante a pandemia: 62; 

- Atendimentos por whatsapp: + de 7000; 

- Atendimento Presencial e por vídeo: 576; 

- Publicações facebook: 483; 

- Publicações Instagram: 512; 

- Lives: Mais de 110; 

- Reuniões com as categorias (trabalhadores) 

pelo ZOOM: 21; 

- Vídeos Canal youtube: + 190; 

- Diretamente pelo SENALBA Caxias: 01 

Convenções Coletiva e 09 Acordos Coletivos 

(Todos com ganhos significativos);  

 

SENALBA participa do Quarentena Sem 

Violência. 

 
 

SENALBA doa máscaras a Fundação de 

Assistência Social. 

 

O Sindicato dos Empregados em Entidades, 

Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de 

Orientação e Formação Profissional de Caxias 

do Sul, representado pelo seu presidente Claiton 

Melo, doou 320 máscaras à Fundação de 

Assistência Social de Caxias do Sul. As 

máscaras serão entregues moradores de baixa 

renda.  

O presidente Claiton Melo disse que é um ato 

simples de solidariedade. A presidente da FAS, 

Marlês Stela Sebben agradece a iniciativa e 

ressalta a importância dessas doações. Destacou 

que máscaras salvam vidas. 

 

 

Guia de Convênios 

O SENALBA Caxias disponibiliza, além dos 

atendimentos prestados em sua sede, diversos 

convênios que possibilitam descontos, mediante 

a apresentação da carteira de sócio. Veja no Site! 



 
 

 

SENALBA se comunica diretamente com o 

Trabalhador através de Grupos de 

WHATSAPP. 

 

O SENALBA Caxias, desde o início da gestão 

do presidente Claiton Melo, utiliza grupos de 

whatsapp para informar os trabalhadores. Já são 

mais de 10 grupos formandos. Estão nos grupos 

o presidente do Sindicato e o departamento 

jurídico 24h por dia. 

 

SENALBA PARTICIPA DO PROJETO 

REDE DE MÁSCARAS SOLIDÁRIAS 

CAXIAS 

 

Contribuir no combate à crise sanitária, social e 

econômica na cidade de Caxias do Sul através 

da coordenação de uma rede de parceiros 

responsáveis pela coleta de materiais, confecção 

e distribuição de máscaras para entidades que as 

demandem. COMO AJUDAR? Doe o material 

necessário para confecção de máscaras: TNT, 

tecido, elástico ou/e linha de costura, nos postos 

de arrecadação: 

 

ATENDIMENTO JURÍDICO 

 

Atende de forma presencial e por whatsapp 

todos os trabalhadores das categorias, 

fornecendo orientações e ajuizamento das ações 

nas diversas área do direito (Trabalhista, 

previdenciária, Penal, Família, consumidor, 

etc). Procure o Sindicato sempre que precisar de 

esclarecimento sobre seus direitos. Atendimento 

presencial na Sede do Sindicato todas às terças e 

quintas das 12h30min até 17h30min. 

 

 

 

SENALBA realizou diversas reunião por 

videoconferência com os Trabalhadores  

 

O SENALBA Caxias convidou os trabalhadores 

do município de Caxias do Sul. As reuniões com 

o objetivo de troca de experiências e tirar as 

dúvidas da categoria. 

As reuniões realizadas contaram com a 

participação do presidente, Claiton Melo, e o 

Departamento Jurídico do sindicato, Dr. João 

Henrique Leoni Ramos e a Dra. Morgana 

Montanari e de diversos trabalhadores. 

A principal questão debatida na 

videoconferência foram as melhores formas de 

defender o trabalhador no momento das 

incertezas da pandemia do COVID-19 e as 

dúvidas que os trabalhadores têm sobre seus 

direitos.  



 
 

 

O Presidente do SENALBA Caxias, Claiton 

Melo, destacou a importância da reunião e que o 

SENALBA Caxias vai realizar outras reuniões 

do mesmo estilo com as demais categorias, 

valorizando essa nova experiência. 

 

Transparência 

 

No site é possível baixar os dados apresentados 

no Portal da Transparência do SENALBA 

CAXIAS, em formato aberto, possibilitando que 

os usuários façam cruzamentos e análises 

específicas, de acordo com suas necessidades. 

 

 

 

SENALBA realiza reunião por 

videoconferência com Sindicatos de todo o 

Brasil 

 

O SENALBA Caxias convidou os demais 

SENALBAs do Brasil para uma reunião com o 

objetivo de troca de experiências e ideias para 

melhor atender e defender os trabalhadores. 

A reunião realizada contou com a participação 

de diversos SENALBAs do Brasil. 

Representando Caxias do Sul estavam o 

presidente, Claiton Melo, e o Departamento 

Jurídico do sindicato, Dr. João Henrique Leoni 

Ramos e a Dra. Morgana Montanari. 

A principal questão debatida na 

videoconferência foram as melhores formas de 

defender o trabalhador no momento das 

incertezas da pandemia do COVID-19. 

Outro tema em pauta foi a sobrevivência dos 

sindicatos frente a falta de contribuição das 

categorias e o aumento da precarização do 

trabalho no país. 

O Presidente, Claiton Melo, destacou a 

importância da reunião e que o SENALBA 

Caxias vai pôr em prática as experiências 

adquiridas com as outras entidades sindicais. 

 

SENALBA Caxias participa da mobilização 

contra a Pandemia. 

 

Além de participar do grupo de crise da 

educação frente a Pandemia do COVID - 19, na 

tarde do dia 25 de março de 2020 o presidente 

Claiton Melo esteve nos pavilhões da festa da 

uva para deixar equipamentos e o escritório 

móvel do SENALBA Caxias. 

Os pavilhões da Festa da Uva estão servindo de 

abrigo temporário a moradores em situação de 

rua durante a pandemia de Coronavírus. A 

medida foi confirmada pela presidente da 

Fundação de Assistência Social (FAS) de Caxias 

do Sul, Marlês Sebben. 

Com capacidade para receber 700 pessoas, o 

espaço está montado na área do Pavilhão 2, em 



 
 

 

esforço conjunto entre Secretaria Municipal de 

Segurança Pública, Centro Pop Rua e 3º Grupo 

de Artilharia Antiaérea. 

O serviço emergencial oferecerá colchões, 

camas de campanha cedidas pelo Exército, 

cobertores, kits individuais de higiene e café da 

manhã. 

 

 

 

Inscreva-se no Canal do SENALBA Caxias 

Participe desse importante canal de 

comunicação. 

 

Abra o App do YouTube ou acesse 

m.youtube.com.  

1º BUSQUE: SENALBA CAXIAS; 

2º FAÇA LOGIN NO YOUTUBE; (Se você 

estiver na guia Início. Abaixo do vídeo, toque no 

ícone do canal no qual você quer se inscrever.) 

3º SELECIONE INSCREVER-SE. (Se estiver 

assistindo um vídeo e quiser se inscrever no 

canal: Toque em Inscrever-se abaixo do vídeo). 

 

 

 

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! 

 



 
 

 

 

 

SENALBA NA SALA DE AULA 

 

Inclusive com palestras pelo APP ZOOM. 

O SENALBA está presente nas escolas, 

cursos e nas faculdades de educação.  

 

 

Entre em contato e leve esse serviço para seus 

alunos. 

Adquira o Convênio Médico, Odontológico, 

Jurídico e Recreativo do SENALBA CAX, por 

apenas R$ 30 reais mensais. 

 

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. Participe!! 

 



 
 

 

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. 

 

 

 

 

SENALBA Caxias instala totem de álcool gel 

na sede do Sindicato 

 

SENALBA Caxias instalou nesta semana um 

totem de álcool gel na sede do Sindicato. O 

equipamento está à disposição da comunidade 

em frente ao sindicato, sendo a utilização 

gratuita, bastando apenas a pessoa pressionar o 

pedal na parte inferior do equipamento, para que 

seja dispensada a quantidade correta do produto 

para a higienização das mãos. 

Por não ter contato manual com o equipamento, 

somente no acionamento do pedal, o usuário 

mantém sua segurança e proteção.  

“Esse sistema é um exemplo que fundamental 

para vencermos a batalha contra esse inimigo 

invisível. O sindicato vai arcar com todos os 

custos de manutenção e reposição do material, 

sendo que, o equipamento ficará à disposição da 

comunidade em frente a porta de entrada do 

sindicato”, explica o presidente Claiton Melo. 

 

Destacando ANTES DA PANDEMIA 

 

SENALBA Caxias realizou assembleia com 

trabalhadores da Educação infantil 

conveniada ao município. 

 

FALTOU ESPAÇO! 

 

O Sindicato realizou assembleia geral para ouvir 

a categoria e discutir uma proposta de 

convenção coletiva exclusiva para Caxias do 

Sul.  

Com profissionais em pé e até no corredor do 7° 

andar do bloco G da FSG, o presidente do 

SENALBA, Claiton Melo, conduziu os 

trabalhos de uma categoria unida e que está em 

ebulição, devido a diversos problemas.  

Após quase duas horas de debates foi lavrada 

uma ata e uma pauta de reivindicações, que 

serão protocoladas na SMED. A luta continua. 

Seja sócio. 



 
 

 

SENALBA Caxias fecha Diversos Acordos 

Coletivos Durante a Pandemia 

 

Assembleia Geral por videoconferência com os 

Trabalhadores 

 

SENALBA Caxias fecha diversos acordos 

coletivos durante a pandemia, realizando 

assembleias por videoconferência com os 

Trabalhadores. As reuniões realizadas contaram 

com a participação do presidente, Claiton Melo, 

e o Departamento Jurídico do sindicato, Dr. João 

Henrique Leoni Ramos e diversos trabalhadores. 

A principal questão debatida, além da proposta 

de acordo coletivo, na videoconferência foram 

as melhores formas de defender o trabalhador e 

enormes conquistas com o acordo, ganhos reais, 

melhores relações, em um momento das 

incertezas da pandemia do COVID-19 e as 

dúvidas que os trabalhadores têm sobre seus 

direitos. 

O Presidente do SENALBA Caxias, Claiton 

Melo, destacou a importância da reunião e que o 

SENALBA Caxias vem realizando, outras 

reuniões do mesmo estilo com as demais 

categorias, valorizando essa nova experiência, 

buscando inovação e ao mesmo tempo 

garantindo e melhorando os ganhos das 

categorias abrangidas pelos acordos. 

 

 

 

NOVIDADES 

Informações?  

Participe! Entre no Grupo do Telegram. 

 

 

 

 

SENALBA CAXIAS 

www.senalbacaxias.com.br 

Fone: (54) 3223.0322 

senalbacaxias@senalbacaxias.com.br 

WhatsApp: (54) 98411.0119 


