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       O que é a Contribuição Sindical?

A Contribuição Sindical, corresponde a remuneração de
um  dia  de  trabalho.  O  imposto  é  descontado  na  folha  de
pagamento uma vez por ano de todos os trabalhadores com
carteira assinada. 

Criada na década de 1940 para fortalecer o movimento
sindical, a contribuição está prevista na Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), e seu recolhimento deve ser feito por todos
aqueles  que  participam  de  uma  determinada  categoria
econômica  ou  profissional,  ou  de  uma  profissão  liberal,
independentemente  de  serem  ou  não  associados  a  um
sindicato. 

A  Contribuição  Sindical  é  fundamental  para  os
trabalhadores,  pois  ajuda  a  ter  instrumentos  de  luta  nas
negociações  e  nas  conquistas  coletivas,  possibilita  a
contratação  de  bons  advogados. É  de  importância  de  todos
colaborarem de forma igualitária. 

Na divisão do valor arrecadado, os sindicatos recebem
60% (outros 15% são destinados às federações,  5% seguem
para as confederações e 20% para a Conta Especial Emprego e
Salário, administrada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e
cujos  valores  integram os  recursos  do Fundo de  Amparo  ao
Trabalhador,  que  custeia  programas  como  o  seguro-
desemprego).

Todos  ganham  com  a  representação
sindical

Um  sindicato  não  defende  apenas  o  seu  filiado  ou
associado.  No  exercício  do  seu  papel  representativo,  o
Sindesauvel defende, junto aos sindicatos patronais, e busca as
conquistas em suas ações junto aos órgãos públicos e privados,
na defesa de temas de interesse da categoria.

O Sindicato, cumpre um importante papel social. Além
de negociar salários, ele estabelece acordos coletivos com os
empregadores,  buscando  melhorar  as  condições  de  trabalho
dos profissionais que representa. Ele luta pela ampliação dos
benefícios ao trabalhador e acaba estendendo sua ação sobre
as próprias necessidades das famílias de seus representados.

Isto,  quando  não  é  o  Sindicato  mesmo  que  cria  e
oferece  serviços  indispensáveis  aos  profissionais,
proporcionando assistência jurídica a seus associados, planos
de assistência  médica e  odontológica,  cursos de qualificação
profissional, entre outros.

Além  de  realizar  a  negociação  coletiva,  de  forma  a
garantir  a  melhor  negociação  para  a  sua  base,  atuam

fortemente nas Casas Legislativas, em todas as esferas
de  governo,  visando  a  regulamentação  dos  setores
representados,  minimizando ou,  até  mesmo,  anulando
os efeitos de uma política pública desfavorável para a
categoria. 

Mas  sem  investimentos  nada  disso  seria
possível. É por isso que todo trabalhador, sindicalizado
ou  não,  recolhe,  uma  vez  por  ano,  a  chamada
Contribuição Sindical. Ela serve para manter e fortalecer
o Sindicato, e para garantir que ele continue exercendo
o seu papel.

É gratificante constatar o crescimento de nosso
Sindicato,  com  significativo  aumento  do  número  de
filiações,  o  que  demonstra  confiança  no  trabalho,
alinhamento com os objetivos e, sobretudo, consciência
da importância de fortalecer a nossa classe. Dia a dia
lutamos  pelo  cumprimento  da  lei,  pela  valorização
profissional  e  pelo  aprimoramento  da  capacitação  de
seus membros 

Por isso,  você,  trabalhador na área da saúde,
junte-se a nós, para fazer crescer ainda mais a nossa
representatividade perante a sociedade e o governo. A
sua  contribuição  fará  o  sindicato  mais  forte.  E  esse
fortalecimento  nos  dará  condições  para  debater  a
realidade  da  categoria,  negociar  maiores  salários,
assegurar benefícios e conquistar direitos extensivos a
todos os trabalhadores da saúde. 

Por que a representação Sindical por
categoria  profissional  é
imprescindível?

Salário: Seu  salário  sofreria  uma  perda  gradual  de
poder  aquisitivo.  E  você  não  teria  uma  entidade
específica negociando com o empregador.

Emprego: O  Sindicato  é  indutor  e  defensor  da
manutenção  do  emprego  e  da  obediência  às  leis  e
direitos  trabalhistas,  acompanhando  as  rescisões
contratuais.

Saúde: O Sindicato da sua categoria possibilita, através
de  convênios,  oferecer  aos  associados  serviços  que
compensam a fragilidade da previdência social.

Futuro: O  Sindicato  profissional  cria  suportes  à
atualização, proporcionando condições de melhoria no
seu  desempenho  profissional.  Possibilita  ainda  a  sua
recolocação no mercado de trabalho.
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O SOMBRA INFORMA!!!

      Olá  pessoal!  Estou de
volta, e desejo a todos um ano
novo  prospero!!
Vou  continuar  com  a  mesma
politica  de  denunciar  tudo  o
que  sei  para  ajudar  meus
colegas  e  espero  que  vocês
retribuam  participando  do
Sindicato.  
Vamos tornar  nosso Sindicato
cada  vez  mais  forte.  Vamos
estar  presentes  nas
assembleias,  apoiando  os
diretores a lutar pelos nossos
direitos.

“Unidos  somos mais  fortes,  e
juntos somos grandes!!”   

  Você  sabia  que  o
Fundo de Garantia  do Tempo
de  Serviço  (FGTS)  foi  criado
em  1967  para  proteger  o
trabalhador demitido sem justa
causa? 

Sendo assim, no início
de  cada  mês,  os
empregadores  depositam,  em
contas  abertas  na  Caixa,  em
nome dos seus empregados e
vinculadas  ao  contrato  de
trabalho,  o  valor
correspondente  a  8%  do
salário de cada funcionário. 

Esse  valor  não  deve
ser  descontado  do  salário,
porque  é  uma  obrigação  do
empregador. 

Para  conferir  os
depósitos  o  trabalhador  pode
procurar  uma  agência  da
Caixa  Econômica  ou  se
preferir, pelo telefone 0800 726
01 01. 

Reajuste  do  salário-
família é reajustado em
11,28%

Com o reajuste de
até 11,28% dos benefícios
previdenciários  de  valor
acima  de  um  salário
mínimo, a cota do salário-
família também aumentou. 

A partir  de  1.º  de
janeiro, o valor do salário-
família passou a ser de R$
41,37  para  o  trabalhador
que ganha até R$ 806,80 e
de  R$  29,16  para  o
segurado  com
remuneração  mensal
superior  a  R$  806,80  e
igual  ou  inferior  a  R$
1.212,64.

O salário-família  é
pago  ao  empregado,
trabalhador  avulso  e
empregado doméstico que
tenham  filho  de  até  14
anos ou de qualquer idade,
desde  que  seja
considerado  inválido.  O
aposentado  com  mais  de
65  anos  de  idade,  se
homem,  ou  60  anos  de
idade,  se mulher,  também
têm  direito  ao  benefício
desde  que  tenham  filhos
que  se  enquadrem  nos
critérios para a concessão.

O  reajuste  do
salário-família foi publicado
em  portaria  conjunta  dos
Ministérios  do  Trabalho  e
Previdência  Social  e  da
Fazenda,  no Diário  Oficial
da  União  do  dia  11  de
janeiro.

O  benefício  com
reajuste  será  creditado  a
partir  da  competência
janeiro,  cujo  pagamento,
para  quem  recebe  acima
do  mínimo,  é  feito  nos
cinco  primeiros  dias  úteis
de  fevereiro,  de  acordo
com  o  número  final  do
benefício. Quem recebe há
menos de um ano terá um
reajuste  proporcional,
conforme o mês em que o
benefício foi concedido. 

Novos  valores  para  o
seguro-desemprego 

O  teto  da  parcela  do
seguro-desemprego  será  de
R$ 1.542,24 em 2016. O valor
aumentou  R$  156,33,  num
reajuste  de  11,28%,  seguindo
a variação do Índice Nacional
de  Preços  ao  Consumidor
(INPC). 

Os  novos  valores  do
benefício entraram em vigor no
dia  11  de  janeiro  de  2016,
conforme divulgou o Ministério
do  Trabalho  e  Previdência
Social (MTPS). A correção dos
valores  pagos  é  válida  para
todos  os  trabalhadores
desempregados  sem  justa
causa.

Conheça  o  calculo
para  o  beneficio  no  site  do
Ministério  do  Trabalho  e
Emprego. 

Acesse:  
http://www.mte.gov.br/index.php/comp
onent/content/article?id=1457

 NÃO ACEITE O
INACEITÁVEL

Você não é pago para ser
humilhado!

Assédio moral é crime,
e o agressor pode ser punido e
o  agredido  receber
indenização.  O  trabalhador
não é obrigado a conviver com
humilhações  e  jamais  deve
aceitar o inaceitável.

Quando  um  trabalhador  é
submetido  a  um  tratamento
pior  do  que  os  outros
trabalhadores,  está
configurado  como  assédio
moral.

O seu sindicato existe
para te  ajudar!!  Se você  está
sofrendo  algum  tipo  de
assédio,  defenda  sua
dignidade,  denuncie  o  seu
agressor,  procure  o
Sindesauvel. 

Denunciar  é  o  único

meio para acabar  com as
agressões provenientes do
assédio  moral.  Somente
encarando o problema sem
medo,  o  trabalhador  pode
ficar  livre  dessas
agressões.

Nossa  intenção  é
encorajar  o  trabalhador  a
reconhecer,  se  prevenir  e
denunciar  o  patrão,
gerente ou chefe agressor.

MATERIAL
ESCOLAR 2016!

Lembrando a todos
que o   prazo  final  para  a
retirada do material escolar
será até dia  28/02/2016. 

 É necessário apresentar:
- documento com foto; 

-  declaração  de  matrícula
do estudante;

- suas 02 (duas) folhas de
pagamento  2015,  que
contenha  o  desconto  da
reversão  salarial/taxa
negocial.

No  site  do
Sindicato, você encontrará
todas  as  informações que
precisa sobre a Convenção
Coletiva  de  Trabalho,
Boletins  Informativos,
Convênios,  e  também
notícias  do  interesse  do
trabalhador. 

Acesse:
www.sindesauvel.com.br

ATENÇÃO
TRABALHADORES!!

VOCÊ SABIA?

FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO

SAIBA MAIS!!FIQUE POR DENTRO

http://www.sindesauvel.com.br/

