
Nova Diretoria do SINDCLIN 
realiza primeira reunião

Diretores estarão à frente do Sindicato no quinquênio 2022-2026. p.02

Além de ajudar o SINDCLIN a fazer um 
trabalho melhor, a trabalhadora ganhou 
uma Smart TV de 32 polegadas, entregue 
no dia 10 de setembro.

Presidente do SINDCLIN 
entrega prêmio a trabalhadora
sorteada na pesquisa de opinião
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INFORMATIVO TRIMESTRAL DO SINDICATO DOS DOS EMPREGADOS EM CONSULTÓRIOS MÉDICOS 
E ODONTOLÓGICOS, CLÍNICAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL E AUXILIARES 
EM SAÚDE BUCAL NA REDE PÚBLICA E PRIVADA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Reforma previdenciária.
Fique atento(a)!
O SINDCLIN orienta os trabalhadores que ainda 
estão com dúvidas quanto às novas regras dos 
benefícios previdenciários, como auxílio-doença, 
auxílio-acidente, salário-maternidade, pensão 
por morte e aposentadoria.
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SINDCLIN-ATSB segue 
firme na atuação entre 
trabalhadores da Rede Pública
O SINDCLIN desenvolve estratégias 
específicas para os trabalhadores da 
categoria empregados na Rede Pública.
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Diretores estarão à frente do Sindicato 
no quinquênio 2022-2026.

Os trabalhadores brasileiros vêm vivendo 
anos de sofrimento, além de pandemia e 
crise econômica, vem ainda a pior de 

todas as agressões, a cassação de direitos 
históricos conquistados. A Reforma Trabalhista, 
por exemplo, acabou com a CLT e retirou con-
quistas históricas dos trabalhadores, e o pior, 
priorizou e fortaleceu a classe patronal. O 
resultado já estamos colhendo há algum tempo, 
ou seja, tudo o que está acontecendo com o 
trabalhador brasileiro foi previsto. Diariamente 
a imprensa vem divulgando os números, o 
recorde no desemprego no país, a precarização 
do trabalhado, a redução do poder de compra 
do trabalhador. Até onde vamos parar?

Mas, não podemos desistir da luta! Precisamos, 
mais do que nunca, estar fortalecidos para 
enfrentar essa situação difícil em que passa o 
trabalhador brasileiro, que perdeu seus direitos 
e sua renda, e onde milhões vem perdendo seu Luiz Marinho / Presidente

NOVA DIRETORIA DOSINDCLIN
REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO

 nova diretoria do SINDCLIN- ATSB, eleita para o quinquênio A2022 a 2026 se reuniu no dia 2 de dezembro na sede do 
sindicato para discutir melhorias e ações futuras para a classe 

trabalhadora.

A posse da nova diretoria aconteceu no dia 22 de setembro de 2021 na 
sede do sindicato. Comprometida com os trabalhadores, buscando 
ouvir a categoria de um modo plural e participativo, o sindicato 
realizou uma pesquisa de opinião e nela a categoria apontou a 
necessidade de investir em saúde, lazer e atendimento jurídico. Áreas 
que já são prioridades para o sindicato e ainda terão suas ações 
ampliadas nesse novo mandato.
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A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) é um 
instrumento jurídico de caráter contratual 
firmado entre as classes patronais e trabalhado-

ras, que regem os direitos e deveres trabalhistas de uma 
determinada classe trabalhadora. Através dela se 
conseguem reajustes salariais e benefícios como vale-
alimentação, vale-transporte, auxílio-creche, etc. A 
Construção da CCT é discutida anualmente, com toda a 
categoria durante a Campanha Salarial. Esta acontece 
em várias etapas.

VOCÊ SABE O QUE É CCT ??

PALAVRA DO PRESIDENTE
emprego, deixando famílias devastadas e no 
subemprego.

Essa é a hora de unirmos, e fortalecermos nossa 
categoria. Esse é o momento de valorizar o 
Sindicato, única forma de defender os interes-
ses do trabalhador do setor de saúde.

Participamos de mais uma eleição democrática 
em nosso sindicato e essa nova gestão vem com 
o compromisso de avançar cada vez mais na luta 
em defesa dos trabalhadores de nosso setor. Por 
isso, procure se informar do trabalho do seu 
sindicato, dos benéficos que ele oferece para 
você e seus familiares. Aproveite as informações 
de nosso jornal e acompanhe também tudo sobre 
seus direitos e conquistas pelas nossas redes 
sociais e nosso site oficial. Procure saber das 
conquistas da Convenção Coletiva de Trabalho e 
vamos fortalecer nossa categoria. O trabalhador 
do setor de saúde precisa estar unido nesta luta. 
Seja sócio do Sindclin!



 SINDCLIN, atento às recentes Omudanças previdenciárias trazidas 
pela  EC nº  103/2019 (Reforma 

Previdenciária), orienta os trabalhadores que 
ainda estão com dúvidas quanto às novas 
regras dos benefícios previdenciários (auxílio-
doença, auxílio-acidente, salário-maternidade, 
pensão por morte, aposentadorias), bem como 
no tocante às regras de transição para 
aposentadoria, orientando também os seus 
associados a procurarem o departamento 
jurídico para maiores esclarecimentos sobre a 
temática.

Como o processo de concessão dos benefícios 
exige o cumprimento de uma série de 
requisitos, é necessário estar atento a cada um 
deles, e o SINDCLIN está à disposição de seus 
associados para auxiliá-los nestas tarefas.

Com as inovações postas pela Reforma 
Previdenciária, se faz cada vez mais necessário 
que o trabalhador faça o seu planejamento 
previdenciário, de maneira que, através da 
análise da vida contributiva do trabalhador, são 

realizados cálculos de acordo com a legislação 
previdenciária para observar quais são as 
opções que o trabalhador dispõe e qual será o 
melhor benefício para ser requerido.  

No que diz respeito às aposentadorias, a 
realização deste trabalho visa garantir que o 
trabalhador se aposente de forma mais rápida 
e recebendo o melhor benefício possível. 
Assim, em linhas gerais, o planejamento 
previdenciário prestado consiste em um 
estudo preliminar que aponta quanto tempo 
uma pessoa ainda precisa contribuir para a 
previdência social a fim de obter este direito.

Sabe-se que é sempre burocrático e 
complicado um pedido de aposentadoria que 
não vem devidamente acompanhado dos 
documentos exigidos e das informações que 
são necessárias para a concessão do benefício 
pelo INSS.

Por isso, o planejamento permite que o 
trabalhador se prepare para o futuro, tomando 
ações para atingir um determinado objetivo e 
contribuindo para receber o que planejou.

A Contribuição Assistencial vai 
além do pagamento, na verdade o 
ato de contribuir é um ato político 
de participar de uma luta pelos 
direitos dos trabalhadores. A 
contribuição possibilita que o seu 
sindicato lute por você de forma 
forte, independente de igual para 
igual junto ao poder patronal. 

A sua contribuição gera luta por 
aumento salarial e a atuação do 
sindicato por meio das fiscaliza-
ções. Assim como a possibilidade 
da veiculação de um jornal, de um 
aplicativo ou de um site em 
funcionamento, dos direitos da 
convenção serem renovados 
c o m o  q u i n q u ê n i o s ,  v a l e -
alimentação, auxílio-creche, 
auxílio-educação ou até um 
Departamento Jurídico que 
promove ações coletiva, atendi-
mento individual e etc. Além de 
todos esses benefícios você tem 
descontos em educação, lazer e 
parcerias de saúde para o traba-
lhador e seus dependentes.

Trabalhador! Faça a conta! Com 
um valor mínimo, você recebe 
novamente a sua contribuição em 
forma de direitos e benefícios. 
Contribua com o seu Sindicato e 
faça parte de nossa luta. O 
Sindicato é seu, não existe 
sindicato sem sua participação! A 
conquista é coletiva, com apoio 
de todos da categoria. 

Não abra mão do seu DIREITO. 

Diga não à Oposição!

FAÇA A CONTA 
E DIGA NĀO 
À OPOSIÇĀO! 
A CONTRIBUIÇĀO 
COM A TAXA 
ASSISTENCIAL É 
UM ATO POLÍTICO 
E DE CORAGEM!

REFORMA PREVIDENCIÁRIA. 
FIQUE ATENTO(A)!
O SINDCLIN orienta os profissionais da categoria 
sobre as novas mudanças na previdência.

VOCÊ CONHECE
O APP DO
SINDCLIN?

(81) 3421.3210

Central Única 
de Atendimento ao 

Trabalhador (a)
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SINDICLIN-ATSB SEGUE FIRME NA ATUAÇÃO ENTRE 
TRABALHADORES DA REDE PÚBLICA

O SINDCLIN – ATSB segue investin-
do também nos trabalhadores da 
categoria ligados à rede pública de 

saúde e tem visitado diversos municípios 
do Estado de Pernambuco para conhecer 
de perto as necessidades desses profissio-
nais para que sejam traçadas as estratégi-
as específicas em cada município.

Nos últimos meses, já foram encaminhados 
19 ofícios para representação trabalhista 
em 19 cidades para que os trabalhadores 
tenham a oportunidade de conhecer a 
atuação do Sindicato junto à categoria.

Para os profissionais da Rede Pública, o 
SINDCLIN vem orientando e esclarecendo 
dúvidas sobre a parte jurídica e analisando 
os casos individuais desses trabalhadores. 

Também estão sendo ajuizadas ações e 
medidas judiciais para resguardar os 
direitos que a categoria possui e que 
porventura estejam sendo negligenciados 
pela gestão pública.

Através de uma comunicação oficial, o 
SINDCLIN representa a categoria junto 
aos gestores municipais, assim como ao 
Ministério Público de Pernambuco (MPPE), 
no respectivo município. O objetivo é 
garantir melhorias, por meio de pleitos de 
aumento de vencimentos, pagamentos de 
adicionais, gratificações legais, além de 
atuar contra atos ilegais que atingem os 
servidores públicos como por exemplo, 
contratos temporários.

Para preservação dos direitos e deveres 

trabalhistas, o SINDCLIN–ATSB orienta que 
cada vez mais os trabalhadores realizem a 
filiação junto ao Sindicato, pois através 
dessa representação é possível ter bases 
sólidas para defender mais e melhor toda a 
categoria. Caruaru: Foi realizada uma 
reunião com os trabalhadores da rede 
pública que atuam no município com 
atendimento jurídico, onde foram esclareci-
das dúvidas sobre questões individuais de 
cada trabalhador. A ideia é intensificar a 
atuação junto à categoria e resguardar os 
direitos previstos na legislação municipal.

Trabalhadores da Rede Pública que quise-
rem outras informações sobre a adesão ao 
Sindicato é só entrar em contato pelo 
telefone: 81 3421.3210 ou pelo site: sind-
clin.com.br
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PRESIDENTE DO SINDCLIN ENTREGA 
PRÊMIO A TRABALHADORA SORTEADA 

NA PESQUISA DE OPINIÃO

O SINDCLIN-ATSB, através de 
seu presidente Luiz Marinho, 
entregou no dia 10 de setembro, 

o prêmio para a ganhadora do sorteio da 
S M A R T  T V d e  3 2  p o l e g a d a s .  A 
trabalhadora vencedora foi Amanda 
Bezerra, da empresa Fisio Corpus. 
Amanda foi uma das trabalhadoras que 
participou da nossa pesquisa de opinião, 
sorteada no último dia 02 de setembro, 

ao vivo em live realizada pelo nosso 
Instagram.

O  S I N D C L I N -AT S B  a g r a d e c e  a 
participação dos trabalhadores (as) a 
nossa pesquisa. Contamos com a 
atuação de vocês para juntos (as) 
fazermos uma gestão participava na 
busca por melhorias da nossa categoria.


