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SIGA-NOS
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Presidente

O RESGATE DA RELEVÂNCIA 
DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

O Ministério do Trabalho, nos úl� mos 
quatro anos, ao ser transferido para o âm-
bito do Ministério da Economia, deixou de 
executar a� vidades de amparo ao trabalha-
dor e ao bom relacionamento com as en� -
dades sindicais. 

Medidas Provisórias com o argumento 
de criação de mais empregos,  causaram, 
em profusão,  graves perdas e precarização 
dos direitos trabalhistas, sem nenhuma se-
gurança do emprego, como: contratação 
de empregados como MEI-Micro Empreen-
dedor Individual; contratos na condição de  
Pessoa Jurídica, sem direito ao recolhimen-
to Previdenciário, FGTS, férias, 13º salário, 
plano de saúde, vale alimentação etc.; o 
trabalho intermitente, no qual se trabalha 
quando e se for convocado e ao fi nal do 
mês recebe metade do salário mínimo, em 
acordo fi rmado sem assistência sindical; o 
trabalho por aplica� vos, que necessita de 
regulamentação urgente.

Os auditores fi scais e funcionários das 
DRTS merecem todo nosso respeito na pro-
teção do Direito Trabalhista, principalmente 
no que diz respeito ao pagamento de salá-
rios por fora da folha de pagamento, e no 
amparo aos informais sem registro em car-
teira. Em ambas as situações o trabalhador 
fi ca sem Seguro Previdenciário, inclusive no 
acidente de trabalho e no afastamento por 
doença.

O fi m da Contribuição Sindical fragilizou 
as en� dades sindicais, tornando faculta� vo 
todo � po de contribuição. Nossa proposta é 
de que, por meio de uma Assembleia Geral, 
com sócios e não sócios, possa ser criada 
uma forma de custeio, por decisão conjun-
ta entre empregados e en� dades sindicais, 
evoluindo todo processo 
de modernização, com 
negociação cole� va. Es-
tes desafi os deverão ser 
enfrentados e agora cabe 
ao Congresso Nacional 
uma a� tude mais respon-
sável para proteger as 
trabalhadoras e trabalha-
dores brasileiros.
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PRECISO GUARDAR DOCUMENTOS 
DO TRABALHO? 

A resposta é SIM!  Ao longo de um 
contrato de trabalho existem documen-
tos e informações que comumente serão 
fornecidos ao empregado e que devem 
ser guardados por garan� a de forma di-
gital ou impressa em lugar seguro, em 
casos de solicitação de aposentadoria ou 
Ação Judicial Trabalhista. 

Os mesmos podem e devem ser ob� -
dos junto ao empregador. 

É prudente guardar:  
• Contrato de trabalho e adi� vos; 
• Acordos entre empregado e em-

pregador; 
• Holerite/contracheque; 
• Folha de ponto; 
• Mídias digitais (fotografi as, vídeos, áudios relevantes); 
• PPP- Perfi l Profi ssiográfi co Previdenciário. (O empregado que exer-

ce as suas funções em condições insalubres ou perigosas fi ca com 
uma cópia,  onde constam as a� vidades realizadas ou agente noci-
vo a que estava exposto); 

• Documentos médicos (atestado de faltas, atestados de saúde, exa-
mes adicionais admissionais e demissionais,  comunicação de aci-
dente do trabalho);

• Aviso e recibo de férias; documentos disciplinares (advertências ou 
suspensões); 

• Termo de aviso prévio e termo de rescisão de contrato de trabalho;  
extrato analí� co do FGTS; 

• Extratos bancários em geral e documentos no INSS.
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NOTA SOBRE AS NOVAS REGRAS DE RESERVAS 
DAS CHURRASQUEIRAS

Esclarecemos que, a sugestão da cobrança par� u dos próprios associa-
dos, para que possam programar a churrascada com certeza, sem procu-
rar, aleatoriamente no domingo ou encarar grande fi la para reserva.

Aos domingos se formavam grandes fi las logo cedo, na portaria do Clu-
be. A frustração levava a desagradáveis discussões entre sócios e portei-
ros. 

Diante desse transtorno para todos, a diretoria avaliou e decidiu pela 
mudança. Com o agendamento prévio você, associado, consegue se pro-
gramar e cur� r sua comemoração com seus convidados com tranquilida-
de, desfrutando do espaço completo com mesas, cadeiras, churrasqueira 
com tudo em ordem.

Todas as unidades passaram por vistoria e as que precisam de algum 
reparo passarão por manutenção o quanto antes para que estejam em 
perfeitas condições para o seu uso.

Nossa intenção e obje� vo é que todos os associados possam cur� r seus 
momentos de lazer e descontração, com familiares e amigos, de forma 
leve e descontraída, sem preocupações ou “perrengues”.

A Diretoria agradece a todos pela compreensão e deseja que tenham 
excelentes momentos de lazer nesse belo espaço que é o Clube de Campo!


