Sindicato dos Empregados em Empresas Prestadoras de Serviço Asseio e Conservação no Município de
Florianópolis s Ano 14 s Especial s Agosto de 2016 s Rua Vidal Ramos, 53 - Sala 104 - Centro - Florianópolis
- SC s CEP: 88010 320 s www.sindlimpfpolis.com.br s contato@sindlimpfpolis.com.br s (48) 3223 5146

Faça parte do Sindicato,
fortaleça sua
categoria!
Para alcançar conquistas trabalhistas, valorizar
nossa profissão e conseguir benefícios
coletivos, o Sindlimp atua diariamente em prol
dos sindicalizados. Venha fazer parte dessa
rede e colaborar com toda categoria!
Juntos somos mais fortes!

Vantagens de
ser filiado
O principal objetivo para os trabalhadores se filiarem ao seu sindicato é
o fortalecimento da sua entidade para
a luta de classe e a integração da categoria.
O Sindicato defende os direitos e
garante negociações salariais cada vez
melhores.
Além disso, a entidade firma diversos convênios, que beneficiam os associados e seus familiares.
Confira a seguir:

GUIA DE SAÚDE WEB
O Sindlimp/Fpolis credenciou-se ao
Guia de Saúde Web para otimizar os serviços de saúde voltados aos trabalhadores e seus dependentes.
Este serviço permite que associados e
seus dependentes tenham acesso direto
a médicos e exames laboratoriais e de

imagem com descontos de até 60% do
valor particular.
Para obter este benefício, basta o associado entrar no site , procurar o serviço e o profissional desejado. Após,
agendar a consulta ou exame, e passar
no Sindicato para retirar a guia de autorização que permitirá a concessão dos
descontos. Acesse: www.guiasaudeweb.
com.br
O Guia de Saúde Web tem credenciados vários profissionais da saúde, tais
como Ecomax Centro de Diagnóstico e
Imagem, Clínica Menino Deus, Laboratório Santa Luzia, dentre outras especialidades médicas.
Atenção: Os serviços efetuados pelo
Guia de Saúde Web permitirão o desconto, no entanto, os valores deverão ser
pagos diretamente aos estabelecimentos
consultados.

CONVÊNIO PERSONAL CARD
O trabalhador sindicalizado que possui mais de 9 meses de empresa pode
solicitar o cartão de benefício, que per-

mite utilizar 25% de seu salário na Rede
Personal, tais como farmácias, supermercados, lojas, postos de combustíveis,
clínicas médicas e muitos outros. Para
conferir a rede completa, basta acessar
o site da Personal: www.personalcard.
com.br
Lembramos que o valor gasto com
o cartão será descontado em sua folha
de pagamento (contra-cheque) e que o
fechamento do convênio ocorre sempre
no dia 15 de cada mês.

MATERIAL ESCOLAR
Todos os trabalhadores filiados que
possuem filhos em idade escolar recebem o Kit de material escolar todos os
anos, no mês de fevereiro, inclusive com
a mochila, GRATUITAMENTE. Basta
apresentar o comprovante de matrícula
e certidão de nascimento para comprovar a dependência e retirar o material no
Sindicato.
É o seu Sindicato valorizando a educação de seus filhos.

CABELEIREIRA
Os trabalhadores possuem o direito
de cortar o cabelo uma vez por mês.
Basta passar no Sindicato e retirar a
sua autorização. O corte de cabelo é
GRATUITO.

CONVÊNIO COM CLÍNICAS
MÉDICAS
Depender do SUS pode agravar a saúde do trabalhador, pois quando se consegue o médico, é preciso esperar meses
para ser atendido. Pensando na saúde
dos trabalhadores, o Sindlimp estabeleceu convênios com a Clínica Médica
Haylor Delambre e PróSaude, em diversas especialidades médicas, GRATUITA
pelo Sindicato. Basta ligar para uma das
clínicas e marcar a consulta, passar no
Sindicato e retirar a autorização.
Lembramos que o Sindicato fornece gratuitamente uma consulta por mês

ao associado, não inclui dependentes.
Se houver a necessidade de consultas
extras para o associado ou qualquer
consulta para o dependente, será concedida a autorização com desconto,
no entanto, a consulta não será gratuita
(será verificado a possibilidade de desconto em folha).

CONVÊNIO ODONTOLÓGICO
O Sindlimp/Fpolis possui convênio
odontológico com a Zacharjasiewicz
Clínica Odontológica e R&R Odontologia, situadas na Rua Vidal Ramos, 53
- Edifício Crystal Center (mesmo prédio
do Sindicato) no 3º andar.
Os associados que desejam atendimento devem ligar para a Clínica e
agendar horário, e depois se dirigir ao
sindicato para retirar autorização para
consulta (avaliação inicial) e tratamento.
O valor do tratamento (limpeza, apli-

cação de flúor, extração, obturação, tratamento de canal, etc) é custeado pelo
Sindicato, assim o tratamento é GRATUITO, com exceção de tratamento de
estética como aparelho, próteses, e outros, que o trabalhador obtém desconto.

CONVÊNIO DE RADIOLOGIA
ODONTOLÓGICA
Os associados que necessitarem de
radiologia odontológica poderão fazê-lo
na PONTO-X ou na ORTTODOC, sendo que, para receber o desconto, será
necessário passar no sindicato para que
possamos carimbar a guia (requisição)
fornecida pelo dentista.
Ressaltamos que o convênio radiológico será pago diretamente a clínica
Ponto-X ou a ORTTODOC, sendo que, o
sindicato somente autorizará o desconto
aos associados ou aos seus dependentes.
Não se trata de desconto em folha.

Tem dúvida ainda se quer ser um associado?
Ligue para obter mais esclarecimentos e faremos uma visita em seu local de trabalho

Contribuição Negocial Laboral

Por que contribuir com o Sindicato?
O Sindlimp/Fpolis representa todos
os trabalhadores prestadores de serviços e terceirizados em Florianópolis/SC
e a entidade presta serviços diários aos
trabalhadores tanto para tirar uma simples dúvida, como para calcular férias,
salários, horas extras, 13º salários, faltas, atestados, e muitos outros direitos.
Além disso, temos a disposição dos
trabalhadores advogados todas as terças
feiras de manhã e as sextas feiras à tarde. Também realizamos homologações
das rescisões de contrato, conferindo
tudo para garantir que as empresas não
passem a perna no trabalhador na hora
de sua saída.
Considerando os serviços prestados,
bem como os recursos de arrecadação
da entidade sindical, esclarecemos que
a Contribuição Laboral Negocial tem
como pressuposto a manutenção dos
serviços em geral, tais como os atendimentos a categoria, as consultas jurídicas, os serviços de base, cursos, visitas,

orientações e a realização das campanhas salariais.
Nos últimos oito anos seguidos, o
Sindlimp tem conquistado reajustes
acima da inflação, além de outros benefícios, como a redução do desconto
de Vale Alimentação, a conquista de
adicional de insalubridade para as serventes, líder de grupo, encarregados e
outras funções. Nosso compromisso
agora, é continuar na luta por melhoria
salarial para as merendeiras, cozinheiras e copeiras, pois entendemos que as
profissionais desta área, não são remuneradas como deveriam.
Importante dizer que, o sindicato
realiza as assembleias e são nestes momentos em que são discutidas as cláusulas da pauta de reivindicação do aumento de salário e demais condições da
Convenção Coletiva de Trabalho. São
discutidas, também, a implantação de
contribuições, assim como a Contribuição Laboral Negocial, por esta razão,
é imprescindível que a categoria – as-
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sociados ou não - participe das Assembleias. Assim, conforme foi decidido em
assembleia, os trabalhadores em asseio
e conservação devem contribuir para o
Sindicato com duas contribuições de
R$ 20,00, sendo uma no mês de junho
de 2016, o que já ocorreu, e outra em
novembro de 2016.
Ressalvamos que os trabalhadores não sindicalizados que acham que
não é importante contribuir para o seu
Sindicato, deverão protocolar uma solicitação de não desconto da do valor
de R$ 20,00 na folha de pagamento,
que deverá ser redigida de próprio punho, em três vias, até vinte dias antes
da data do desconto na folha de pagamento, ou seja até o dia 16 novembro
de 2016, (lembrando que nos dias 14 e
15 de novembro não haverá expediente
devido ao feriado). Apresente o pedido
por escrito (de próprio punho e em três
vias), na sede do Sindicato, conforme
Cláusula 41 da Convenção Coletiva de
Trabalho.
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