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A necessidade de sindicato e trabalhador estarem mais unidos
depois da reforma trabalhista de 2017 (Leia com atenção).
Depois de muita luta ou seja desde o mês de outubro na batalha e
finalmente conseguimos fechar a convenção coletiva com o reajuste
de 3% nos salários para quem ganha até R$ 6.000, e para quem ganha
acima desse valor recebe R$ 180,00,ou o INPC, as empresas que fizeram
a antecipação da inflação devem pagar a diferença desde janeiro,
é importante que os trabalhadores saibam a importância do sindicato
para a categoria, é o sindicato que busca melhores salários, benefícios
e condições de trabalho, mas para que o sindicato tenha condições de
manter a estrutura de benefícios e defesa dos trabalhadores é preciso
que a categoria entenda, embora muitos pensam que o aumento de
salário e conquistas sociais são dadas por vontade dos patrões ou pelo governo é importante saber que é a luta
do sindicato em favor da categoria com o sindicato dos patrões, também é bom os trabalhadores saberem que
os patrões também tem sindicato para lutar pelos seus interesses.

*Entenda a Reforma Trabalhista

Vamos tratar um pouco da reforma trabalhista considerando que
a lei 13.467 trouxe profundas mudanças no sistema sindical brasileiro,
em especial o custeio das entidades sindicais que deve vir dos sócios,
antes da lei todos que eram abrangidos pela convenção coletiva
tinham o dever de retribuição. É Certo que o sindicato representa toda
a categoria, também é certo que ninguém é obrigado a filiar-se ou
manter-se filiado, portanto aqueles que optarem em não contribuir para
manutenção e fortalecimento do sindicato, opondo-se ao pagamento
da contribuição assistencial, também abrirá mão de cláusulas e
benefícios exclusivos aos sindicalizados, tal como a clausula da PLR, que
será negociada em 2019, e só comtemplara os trabalhadores associados em 2018. O sindicato continuara
com seu compromisso em lutar reivindicando melhores condições econômicas e sociais, nas convenções
coletivas de trabalho, mas para manter essa luta é necessário o custeio para manutenção e fortalecimento,
desta forma a contribuição é essencial para o fortalecimento das atividades sindicais.
Buscando prestigiar os associados que queiram um sindicato forte e representativo pagando a contribuição
assistencial para custearem serviços assistenciais específicos a eles destinados, e, portanto, ao decidirem pela
manutenção e fortalecimento do sindicato gozam de todos os serviços oferecidos pela entidade.
Não bastasse o governo aprovou a reforma trabalhista mexendo
em mais de cem artigos da CLT retirando direitos conquistados
através de muita luta, e agora a lei ficou em segundo plano o
que vale agora é o negociado sobre o legislado, ou seja, o que
for negociado é o que vale, o objetivo da lei foi enfraquecer os
sindicatos, imagine patrões e empregados negociando salários e
condições de trabalho, será que o empregado vai ter coragem de
encarar o patrão?? Com o sindicato é outra coisa ele tem a força da
categoria e é justamente por isso que senta com os patrões em pé
de igualdade nas negociações, sabe que existe uma categoria por
traz confiando que vai ter reajuste de salários e benefícios, portanto
companheiros é importante saber que o sindicato é mantido com
as contribuições dos trabalhadores, importante também lembrar que antes de pedir a contribuição aos
trabalhadores o sindicato já conquistou algo maior para a categoria como aumento de salários, cláusulas
sociais em favor dos trabalhadores portanto nada mais justo que os trabalhadores façam sua parte se
tornando um trabalhador sindicalizado fortalecendo a entidade que luta a seu favor.

Não fique SÓ, fique SÓCIO! Juntos somos fortes!
ATENÇÃO

Importante lembrar que o seu direito em ser associado é protegido por lei e não precisa de autorização do patrão, e
que a conduta do empregador de não admitir empregados por serem sindicalizados ou de instigá-los a se oporem
ao desconto das contribuições devidas ao seu sindicato pode caracterizar ato antissindical (artigo 543, parágrafo 6º,
da CLT) artigos 1º e 2º da convenção 98 da OIT, e crime (artigos 146 e 199 do Código Penal). Se isso acontecer na sua
empresa denuncie ao sindicato que seus direitos serão garantidos, e as devidas providências tomadas.

PREENCHA SUA A FICHA, FIQUE ASSOCIADO E GARANTA O RECEBIMENTO DA PLR.
Venha Fazer parte do Sindicato, associe- se e garanta já todos os benefícios exclusivos aos sócios, incluindo o recebimento da PLR-2019.
Você que já é sócio recadastre-se. Compareça a Sede ou Sub Sede munido do Ultimo Holerite e a Carteira de Trabalho.

Sindicato dos Trabalhadores no Comercio e Serviços em Geral de Hospedagem, Gastronomia,
Alimentos Preparados e Bebidas a Varejo de Santo André e Região.
Sede: Rua David Campista nº 299 Vila Lea Santo André - SP – CEP 09090-430 hoteleiros@embranet.com.br

FICHA DE ASSOCIADO

Nome ________________________________________________________________
Data de nascimento _____/_____/______ Estado civil __________________________
Pai ___________________________________________________________________
Mae __________________________________________________________________
CPF:____________________ PLS ____________________ RG __________________
CTPS___________/Serie______ Admissão ____/____/___ Profissão_______________
Natural de_____________________________________________________________
Endereço residencial ____________________________________ nº_______
Bairro_____________________ Cidade_________________Cep_____________
E-mail_________________________TEL______________CEL_____________
Empresa razão social ______________________________________________
Nome fantasia ________________________________PJ:____________________
Endereço _____________________________________________nº ___________
Bairro________________Cidade__________ Cep_______TEL:__________

Local___________________ data_________________
_____________________________________
Assinatura do Associado
___________________________________
Diretor
Declaro que como associado do Sindicato dos Trabalhadores no
Comercio e Serviços em Geral de Hospedagem, Gastronomia,
Alimentos Preparados e Bebidas a Varejo de Santo André e Região,
nos termos da lei 13.467/2017 e art. 611-B, XXXVI da CLT, autorizo
meus empregadores a efetuar o desconto em folha as mensalidades
da Contribuição assistencial, e repassar os respectivos valores ao
sindicato da categoria, para fins do artigo 545 da CLT.

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS AOS SÓCIOS - PRL (Participação Nos Lucros e Resultados)

* Departamento Odontológico

Equipamentos modernos e profissionais
qualificados para melhor atendê-los.
Atendimento:
Sede Santo André e Sub Sede Mauá
Segunda à sexta-Feira: Das 08:00 às 11:00 hs
e das 13:40 às 17:00 hs

*Colonia de férias

* Departamento Jurídico

Conta com uma equipe altamente especializada
nas demandas trabalhista.
Atendimento:
Santo André: Segunda e Sexta-Feira: das 08:30 hs
às 12:00 hs/ Quarta-Feira: das 13:00 hs às 16:00 hs
Mauá: Quinta-Feira das 08:30 hs às 12:00 hs
São Caetano do Sul: Terça-Feira das 08:30 hs às 12:00 hs

*Festa em homenagem à Categoria

*SESC Santo André

Informativo oficial do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços em Geral de hospedagem, Gastronomia,
Alimentos preparados e bebidas a Varejo de Santo André e Região.

