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Atenção Trabalhador do Embelezamento:
Setembro é o mês do pagamento da PLR
Companheiros e Companheiras,

Débora Simão dos Santos
Presidente do Sindbel

O Sindbel alerta os trabalhadores e salões de embelezamento do Grande ABC que
setembro é o mês em que os empregadores devem fazer o pagamento da PLR (Participação nos
Lucros e Resultados) aos seus
empregados, conforme determina
a cláusula 55ª da nossa Convenção Coletiva de Trabalho.
Lembramos ainda que os
salões que não firmaram acordo
de PLR com o sindicato deverão
regularizar a situação imediatamente, sob pena de ter que pagar a cada empregado um salário
mínimo federal, correspondente
a R$ 937,00, a título de indeniza-

ção, independentemente da data
data de admissão.
Trabalhador, fique atento!
Caso seu empregador não lhe pague a PLR, você deve entrar em
contato com o sindicato e fazer
uma denúncia.
CLÁUSULA 55ª
PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS
“As empresas que não ajustarem acordo de PLR com
o SINDBEL pagarão a cada
empregado uma indenização
correspondente a um salário
mínimo federal no mês de setembro de 2017, independente
da data de admissão.”

Sindbel fiscalizará salões com
apoio do Ministério do Trabalho
O advogado do Sindbel, Dr. Guilherme, participou da cerimônia em que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) assinou contrato de compra de veículos
que serão destinados ao Ministério do Trabalho para a
realização de operações, prioritamente em atividades
de inspeção. A solenidade teve a presença do Ministro
do TST, Cláudio Brandão, do Superintendente Regional do Trabalho no Estado de São Paulo, Dr. Eduardo
Anastasi, entre outras autoridades.
Com o apoio do Ministério do Trabalho, o sindicato fiscalizará os salões de beleza para garantir o
efetivo cumprimento do parágrafo 11º da Lei do Salão-Parceiro (Lei nº 13.352/2017). Veja mais na pág. 3
O Sindbel é filiado à

Da esq. para dir.: Dr. Carlos Cavalcante de Lacerda, Secretário
de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho; Dr. Antônio
Correia de Almeida, Secretário-Executivo do MTE; Ministro do
TST, Cláudio Brandão; Dr. Guilherme, advogado do Sindbel; Dr.
Eduardo Anastasi, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo
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Palavra da Presidente: Nosso muito obrigado

Débora Simão dos Santos
Presidente do Sindbel

O Sindbel do Grande ABC
agradece ao Superintendente
Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, Dr.
Eduardo Anastasi pelo empenho
e compromisso na melhoria das
condições de emprego, saúde e
segurança no trabalho no Brasil
e pelo apoio ao Sindbel na fiscalização que estamos fazendo
neste mês nos salões do Grande
ABC, tendo em vista regularizar
os contratos dos profissionais
que trabalham em regime de
parceria e também formalizar a
situação dos trabalhadores que
atuam de carteira assinada.

Nosso muito obrigado
também ao Excelentíssimo Ministro do TST, Cláudio Brandão,
que conduziu as negociações do
acordo milionário de combate ao
trabalho escravo, que certamente irá trazer grandes avanços sociais para a população brasileira.
Registramos ainda nosso
agradecimento ao Procurador-chefe do Ministério Público do
Trabalho em São Paulo, Dr. Erich Schramm, que tem feito um
trabalho formidável à frente do
MPT. Nossa força-tarefa continuará mais sólida do que nunca no
combate ao trabalho irregular.

Sindbel é destaque na edição de abril da Revista da UGT
A edição de abril da Revista da União Geral dos Trabalhadores - UGT, nossa central
sindical, publicou a reportagem
“Sindbel é a voz dos Profissionais de Institutos de Beleza
do Grande ABC”, abordando o
trabalho atuante que o sindicato tem desenvolvido na região
no combate a doenças ocupacionais, fortalecendo medidas
de proteção e conscientizando

Ricardo Patah e Débora Simão

a categoria sobre os riscos da
manipulação de produtos químicos.
Agradecemos ao presidente nacional da UGT, Companheiro Ricardo Patah, por
abrir espaço para nos manifestarmos dentro de uma central
sindical com a relevância da
UGT e pelo apoio que tem nos
dado na divulgação de nosso
trabalho no Grande ABC.

Palavra do Presidente da FETHESP
A Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo, que
congrega os sindicatos representantes dos trabalhadores da beleza no Estado, tem a satisfação
de receber o Sindbel como seu
mais novo filiado, cumprimentando sua Diretoria pelo trabalho
atuante que tem desenvolvido
em prol da categoria no Grande
ABC, onde essa presença se fazia tão necessária.
Agora tanto os trabalhadores quanto os profissionais-parceiros do setor da beleza estão contando com um sindicato
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verdadeiramente representativo
na região, com Convenção Coletiva sólida e trabalho de base
efetivo, dando a todos os representados amparo jurídico e assistência sindical de qualidade,
tão importantes em tempos de
alto desemprego e ataques aos
direitos da classe trabalhadora.
Reafirmamos nosso compromisso com os trabalhadores e
profissionais da beleza do Grande ABC para fortalecermos cada
vez mais nossa parceria, visando
a somar forças em nossa luta por
melhores salários e condições de
vida. Contem com a FETHESP.

facebook.com/sindbelabc

Rogério José Gomes Cardoso
Presidente da FETHESP

contato@sindbel.org.br
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Acordo destina R$ 28 milhões a finalidades sociais
O Ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho, participou nesta segunda-feira (28), em São Paulo (SP), da
assinatura de contrato de compra
de veículos, que faz parte de um
acordo de R$ 28 milhões homologado em ação proposta pelo
Ministério Público do Trabalho
(MPT). O valor da indenização
vai ser totalmente destinado a finalidades sociais – investimentos
nacionais em fiscalização, saúde
e segurança do trabalho – e ao
aperfeiçoamento profissional da
coletividade de trabalhadores atingidos.
“Se pudesse resumir em
uma palavra o evento de hoje, resumiria na palavra cidadania, que
foi a grande conquista do cidadão
trabalhador, alvo da ação inicial e,
agora, destinatário final do valor
objeto do acordo, que será integralmente investido na formação
de mão de obra, inclusive para
pessoas com deficiência, e no
aparelhamento dos órgãos de fiscalização”, afirmou o ministro.

Ação civil pública
A condenação é resultante
de ação civil pública proposta pelo
Ministério Público doTrabalho em

Da esq. para dir.: Dr. Carlos Cavalcante de Lacerda, Secretário de Relações do Trabalho do
Ministério do Trabalho; Dr. Antônio Correia de Almeida, Secretário-Executivo do MTE; Ministro do
TST, Cláudio Brandão; Dr. Guilherme, advogado do Sindbel; Dr. Eduardo Anastasi, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo

2005 e diz respeito ao cumprimento da jornada legal de trabalho, intervalos e folgas.
Ao receber o processo, o
Ministro Cláudio Brandão conduziu negociações visando a celebração de acordo em relação à
condenação anteriormente imposta pelo TRT da 10ª Região, especialmente para tratar do valor total
e de sua destinação, a fim de as-

segurar que revertesse em favor
da coletividade lesada.

Cursos
Do total, R$ 11 milhões
serão voltados a cursos de graduação a distância para os trabalhadores da empresa ou seus
dependentes. Também serão encaminhados R$ 3,5 milhões para
cursos presenciais de graduação
aos empregados na cidade de São
Paulo ou região metropolitana.
Outros R$ 3,5 milhões vão custear cursos técnicos ou profissionais
para pessoas com deficiência, em
áreas de formação relacionadas
às atividades desenvolvidas na
empresa.
A escolha das instituições
de ensino ficará a cargo do MPT,
mediante licitação. Cada trabalhador selecionado receberá um
computador e amplo acesso à internet para os cursos a distância.

Veículos
Da esq. para dir.: Dr. Wilson Fernandes, Desembargador Presidente do TRT da 2ª Região; Dra.
Jane Granzoto, Desembargadora Corregedora Regional; Dr. Fernando da Silva Borges, Desembargador Presidente do TRT da 15ª Região; Dr, Guilherme, do Sindbel
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facebook.com/sindbelabc

O acordo prevê que R$ 8,8
milhões servirão para a aquisição,
contato@sindbel.org.br
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Da esq. para dir.: Antônio Ramos, Representante da General Motors; Dr. Erich Vinicius Schramm,
Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho em São Paulo; Dr. Manoel Jorge e Silva Neto,
Subprocurador-Geral do Trabalho; Dr. Carlos Cavalcante de Lacerda, Secretário de Relações
do Trabalho do Ministério do Trabalho; Dr. Antônio Correia de Almeida, Secretário-Executivo do
Ministério do Trabalho; Ministro do TST, Cláudio Brandão; Dr. Eduardo Anastasi, Superintendente
Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, Edson Gonçalves, Tesoureiro do Sindbel; Ana Paula Rechi, Representante da General Motors.

pelo Ministério do Trabalho, de veículos a serem utilizados nas suas
operações, prioritariamente nas
atividades de inspeção. No evento
de hoje, foi assinado contrato para
a aquisição de 45 veículos, de um
total de 94, que serão entregues
às Superintendências Regionais
do Trabalho de todo o Brasil.

receberá R$ 350, e a Fundação
Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho

(Fundacentro), vinculada ao Ministério do Trabalho, à qual serão
destinados R$ 300 mil.
Também serão destinados
R$ 180 mil a um evento jurídico
de âmbito nacional, com o tema
“Saúde, Segurança e Fadiga no
Trabalho”, a ser organizado por
docentes vinculados a instituição
pública de educação superior e
aberto ao público.
Adequação de conduta
A empresa apresentará,
no prazo de três meses da homologação do acordo, projeto de
adaptação dos horários de trabalho, de modo a assegurar o cumprimento da decisão judicial referente à ação civil pública.
(Guilherme Santos/CF)
Fonte: Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do
Trabalho - TST

Saúde e segurança
Parte do montante será
destinada a órgãos e instituições
voltadas para a saúde e a segurança do trabalho, como o Centro
Estadual de Referência em Saúde
do Trabalhador (Cesat-BA), que

O Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, Dr. Eduardo Anastasi, discursa na cerimônia: “O valor dos veículos corresponde a cerca de um terço do orçamento
que temos no estado neste ano.”

DENUNCIE AO SINDBEL
Denuncie o
assédio moral
no trabalho, o
não cumprimento da
Convenção Coletiva
e o desrespeito à
legislação trabalhista
no site do sindicato:
sindbel.org.br/denuncia-anonima

Expediente

ATENÇÃO

FIQUE SÓCIO!

Lute conosco por seus direitos e
desfrute dos benefícios do seu sindicato
Envie sugestões de convênios para nós:
contato@sindbel.org.br

Nos salões de beleza os
profissionais que não são
registrados em carteira devem ter
contrato de parceria assinado.
Caso o funcionário não tenha
registro nem contrato de parceria,
o vínculo empregatício com o salão é
automático e o empregador terá 48
horas a partir da constatação para
regularizar a situação.
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