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também contribuir com 

nossa campanha 

enviando a ficha 

de filiação aos 

colegas. Contri-

bua para tornar o 

SINDIFATO cada 

vez mais representativo. 

Você pode tornar as 

ações de seu sindicato 

cada vez mais fortes, 

somando forças pela luta 

em defesa da valorização 

e união de nossa catego-

ria. É fácil se filiar ao 

SINDIFATO, basta pre-

encher a ficha de filiação 

no Sindicato 

ou imprimir 

cópia através 

de nosso site. 

Você pode se 

inscrever a 

qualquer momento e 

Sidicalize-se ! ! ! 

Os Sindicatos têm cinco 

funções básicas que nor-

teiam a sua ação: negoci-

ação, assistencial, arre-

cadação, colaboração e 

representação. 

Na função de negociação, 

a ação sindical caracteri-

za-se pelo poder para 

ajustar a CLT, nas quais 

serão fixadas regras a 

serem aplicadas nos con-

tratos individuais de 

trabalho dos empregados 

de determinada catego-

ria. 

Na assistencial, é atri-

buição sindical prestar 

serviços aos seus repre-

sentados, contribuindo 

para o desenvolvimento 

integral do ser humano. 

A CLT determina ao 

sindicato diversas ativi-

dades assistenciais, co-

mo a educação; saúde: 

colocação ; lazer e funda-

ção de cooperativas e 

serviços jurídicos. 

Por intermédio da arre-

cadação o sindicato esta-

belece contribuições 

aprovadas em assem-

bléias e fixada por 

lei,como men-

salidades sindi-

cais e descontos 

assistenciais, 

aquelas fixadas 

nos estatutos e 

estes em con-

venções coleti-

vas ou senten-

ças normativas. 

A colaboração do sindica-

to com o Estado, viabili-

zada no estudo e solução 

dos problemas que se 

relacionam com a catego-

ria e no desenvolvimento 

da solidariedade social. 

No tópico que trata da 

representação perante as 

autoridades administra-

tivas e judiciais, o sindi-

cato defende os interes-

ses coletivos da categoria 

ou individuais dos seus 

integrantes. Nesse ponto 

a entidade participa co-

mo parte nos processos 

judiciais em dissídios 

coletivos destinados a 

resolver os conflitos jurí-

dicos ou de inte-

resses. O sindica-

to cumpre papel 

preponderante 

também nos dissí-

dios individuais 

de pessoas que 

fazem parte da 

categoria. Neste 

caso exerce a substitui-

ção processual, caso em 

que atuará em nome 

próprio na defesa do 

direito alheio ou a repre-

sentação processual, caso 

em que agirá em nome 

do representante e na 

defesa do interesse deste. 

Campanha de 

Filiação 2016 

As cinco funções básicas dos 

sindicatos 

Interesses especiais: 

 

 Luta Sindical 

 Filiação 

 Fortalecimento da Cate-

goria 

 Convenções Coletivas de 

Trabalho 

 Convênios 
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Apesar de não ser obrigatória, a sindi-

calização é um direito do trabalhador 

e um verdadeiro exercício de cidada-

nia. Os sindicatos são os legítimos 

representantes dos trabalhadores 

junto aos empregadores e sindicalizar-

se significa participar de ações que 

valorizam o ofício de cada trabalhador. 

É lutar para manter direitos já con-

quistados e para ampliá-los. 

 

Cada um dos avanços alcançados pelos 

trabalhadores foram fruto de intensa 

mobilização coletiva. Foi dessa manei-

ra que os sindicatos fizeram história e 

trouxeram para o mundo do trabalho 

muitas das principais conquistas que 

hoje são benefícios dos trabalhadores, 

como o vale-refeição, o vale-

transporte, o 13º salário, a jornada 

específica e a Participação nos Lucros 

e Resultados (PLR), entre tantos ou-

tros. 

 

Mas, para que um sindicato seja forte 

e tenha mais poder, é necessário que 

um número crescente de trabalhado-

res sejam sindicalizados, assumindo 

também o papel de sustentar e apoiar 

essa luta. A união no sindicato torna a 

luta coesa e mais fácil. Cada trabalha-

dor é o elo de uma corrente construída 

fraternalmente, segundo interesses 

comuns. 

Veja algumas boas razões para se 

sindicalizar: 

 

 os sindicatos lutam por condições 

dignas de trabalho e pela amplia-

ção do mercado de trabalho; 

 os sindicatos negociam as reivin-

dicações das categorias junto aos 

empregadores públicos e privados 

e lutam, na esfera do poder públi-

co, pela aprovação de projetos de 

lei que beneficiem a classe traba-

lhadora; 

 o trabalhador sindicalizado tem 

direito garantido de assistência 

jurídica, seja individual ou coleti-

va, com advogados de direitos 

trabalhista, criminal e cível; 

 para implantar o banco de horas, 

a empresa privada ou estatal 

tem, por força da Convenção Cole-

tiva negociada pelos sindicatos, 

que se submeter às regras insti-

tuídas para proteger os direitos 

dos trabalhadores; 

 quando o trabalhador é sindicali-

zado ele não terá descontada a 

Contribuição Assistencial, que é 

decidida em Assembleia; 

 o trabalhador sindicalizado tem 

direito a descontos em diversas 

instituições de ensino, lazer, es-

porte, saúde e outras, com as 

quais o seu sindicato tenha convê-

nio; 

 o sindicato negocia duramente 

para que o trabalhador tenha os 

melhores reajustes sobre o salá-

rio, tíquete e todas as outras cláu-

sulas que envolvam valores mo-

netários; 

 de acordo com a Consolidação das 

Leis do Trabalho, só o sindicato 

pode negociar e assinar a PLR. 

 

Para saber como se sindicalizar, pro-

cure o sindicato que representa a sua 

categoria profissional em seu Estado e 

marque uma visita. Alguns sindicatos 

dispõem de formulário de adesão em 

seus websites na internet. 

Alguns bons motivos para se sindicalizar 
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Fonte: http://meusalario.uol.com.br/main/trabalho-decente/alguns-bons-motivos-para-

se-sindicalizar 

Agora nossos filiados possuem mais 3 

opções para realizar sua contribuição 

social: carnê, cartão de crédito ou boleto 

único. 

Veja como é fácil 

 Carnê: nesta opção o filiado 

contribuirá com 12 mensalidades de 

1% do valor do piso salarial. (12 X 

R$ 35,00 = R$ 420,00) 

 Cartão de Crédito: nesta opção 

t a m b é m  s e r ã o  p a g o s  1 2 

mensalidades, só que descontadas 

diretamente na fatura do cartão de 

crédito. (12 X R$ 35,00 = R$ 420,00) 

 Boleto Único: nesta opção será 

pago a soma das 12 mensalidades 

num único pagamento porém com 

d e s co n to  e q u iv a le n te  à  2 

mensalidades. (12 X R$ 35,00 = R$ 

420,00 - R$ 70,00 desc. = R$ 350,00) 

MENSALIDADE SOCIAL 

http://meusalario.uol.com.br/main/trabalho-decente/alguns-bons-motivos-para-se-sindicalizar
http://meusalario.uol.com.br/main/trabalho-decente/alguns-bons-motivos-para-se-sindicalizar


catos representantes das categorias 

profissionais. Seu valor também é 

fixado por uma assembleia geral de 

toda a categoria. 

A contribuição confederativa é descon-

tada do trabalhador geralmente no 

início do ano e, uma vez paga, ela dis-

pensa o trabalhador de pagar a contri-

buição assistencial por ocasião da data

-base de sua categoria. 

A quarta modalidade de contribuição 

para os sindicatos é a associativa. 

Neste caso, trata-se de uma mensali-

dade que o trabalhador paga ao sindi-

cato ao qual é associado por livre e 

espontânea vontade. A contribuição 

associativa é devida apenas pelos tra-

balhadores associados ao sindicato e o 

valor é estabelecido nas Assembleias 

Gerais dos sindicatos. 

Da mesma forma que a contribuição 

confederativa, a associativa está em-

basada na lei pela alínea "B" do artigo 

548 da CLT 

Segundo a legisla-

ção brasileira, todos 

os trabalhadores 

pertencem a uma 

determinada catego-

ria profissional e, 

portanto, são obrigados a contribuir 

anualmente com o sindicato que re-

presenta essa categoria. No Brasil há 

quatro modalidades de contribuição 

pagas aos sindicatos: a sindical, a 

assistencial, a confederativa e a asso-

ciativa. 

A contribuição sindical garante que o 

trabalhador tenha direito a todos os 

dispostos na convenção coletiva da 

categoria, inclusive os reajustes sala-

riais acordados na data-base. 

Independente de o trabalhador ser 

filiado ao sindicato de sua categoria ou 

não, a contribuição sindical é descon-

tada na folha de pagamento do traba-

lhador, geralmente no mês de março, 

à razão de um dia de trabalho por ano, 

ou o equivalente a 3,33% do salário. A 

contribuição e o desconto estão previs-

tos nos artigos 578 a 610 da Consoli-

dação das Leis do Trabalho (CLT). 

Outra modalidade de contribuição é a 

assistencial. Conforme o artigo 545 da 

CLT, permite aos empregadores des-

contarem na folha de pagamento  de 

seus trabalhadores, sindicalizados ou 

não, uma contribuição cujo valor é 

aprovado previamente em instrumen-

tos coletivos. Esta contribuição é co-

brada por ocasião da data-base de 

cada categoria e vai para os sindicatos 

dos trabalhadores. 

Todavia, o trabalhador, se o desejar, 

tem o direito de não pagar esta contri-

buição, devendo para isso escrever 

uma carta de próprio punho manifes-

tando sua opção, protocolá-la no sindi-

cato que representa a sua categoria e 

entregá-la ao empregador. 

Também de natureza obrigatória, a 

contribuição confederativa pode ser 

cobrada dos trabalhadores pelos sindi-

Saiba quais são e como funcionam as contribuições 

sindicais 
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Assim, a Convenção Coletiva é um 

meio que a CLT elegeu para aproxi-

mar patrões e trabalhadores e diminu-

ir diferenças. Sem Convenção Coletiva 

os trabalhadores cobrariam melhores 

condições diretamente dos empregado-

res e estes teriam de negociar direta-

mente com os trabalhadores e não é 

fácil imaginar o desgaste que isto cau-

saria. 

Desta forma a Convenção Coletiva é 

um instrumento muito importante e 

que deve ser respeitado e valorizado 

por todas as pessoas.  

A Convenção está regulamentada nos 

artigos 611 e seguinte da CLT 

(Consolidação das Leis do Trabalho). 

Trata-se de um contrato obrigatório 

que deve ser estipulado a cada um ou 

dois anos entre trabalhadores e pa-

trões, cada um representado por seu 

respectivo sindicato. 

A realização de Convenção Coletiva de 

trabalho é de realização obrigatória e 

fixa normas que servem para adequar 

a legislação trabalhista, genérica e 

ampla, à realidade de cada categoria. 

Sem a Convenção Coletiva de Traba-

lho, trabalhadores não recebem remu-

neração acima do salário mínimo e de 

outro lado os empregadores não po-

dem utilizar-se de instrumentos legais 

de flexibilização do trabalho, como os 

turnos e as escalas de revezamento. 

Assim, não existe Categoria Profissio-

nal (trabalhadores) ou Econômica 

(patronal) que consiga sobreviver; no 

campo trabalhista, sem Convenção 

Coletiva. 

De outro lado, é inviável a negociação 

direta entre cada empregador e traba-

lhadores, pois causa enorme desgaste 

que atrapalhará a relação de emprego 

e sendo assim a CLT obriga que as 

Convenções sejam negociadas através 

dos Sindicatos, que desenvolvem um 

trabalho cansativo e extenuante de 

negociação todos os anos, com várias 

rodadas de negociação, através de 

reuniões e viagens. 

O que é uma Convenção Coletiva de Trabalho? 

Fonte: http://www.sintecon.com.br/index.php/legislacao/convencao-coletiva/89-o-que-e-uma-convencao-coletiva-de-trabalho 

Fonte: http://meusalario.uol.com.br/main/trabalho-decente/saiba-quais-sao-e-como-funcionam-as-contribuicoes-sindicais 
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IPOG – INSTITUTO DE PÓS GRA-

DUAÇÃO E GRADUAÇÃO 

R$ 160,00 de desconto de pontualida-

de sobre o valor das parcelas dos cur-

sos. 

Informações: (63) 3322-9985 / (63) 

9956-8143 / (63) 9214-3202 / (63) 8414

-6213 / (63) 8109-3426 

 

INTELLIGENT BUSINESSE CON-

SULTING / FUNDAÇÃO GETÚLIO 

VARGAS 

Desconto para filiados e funcionários: 

8% nos cursos e pós-graduação “lato 

sensu”, nível de especialização. 

10% nos cursos de curta duração, ní-

vel de extensão, atualização, capacita-

ção e aperfeiçoamento. 

Informações: (63) 3215-3270 

 

OPTIMUM TECHNICAL LAN-

GUAGE 

20% de descontos em todos os cursos 

da conveniada para filiados e depen-

dentes. 

Informações: 8403-1222 / 9211-5516 / 

3225-3280 

 

CNA INGLÊS DEFINITIVO 

Desconto de 30% (Trinta por cento) 

para filiados, dependentes e colabora-

dores do Sindifato sobre o valor nor-

mal das parcelas relativas aos cursos 

de inglês e espanhol ministrados pelas 

unidades CNA PALMAS SUL e CNA 

PALMAS CENTRO. 

Informações: (63) 3214-2832 / (63) 

92087868 -email: 

div2.palmas2@cna.com.br 

Conheça os benefícios da nossa rede de convênios 
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CURSOS / PÓS GRADUAÇÃO / IDIOMAS 

SAÚDE 

UNI ORAL ODONTOLOGIA 

Descontos abaixo para filiados, depen-

dentes e funcionários. 

Ortodontia: 30% de desconto na ma-

nutenção ortodôntica mais o aparelho 

estético de resina ortodôntico. 

Periodontia: 25% a vista ou 10 x no 

cartão de crédito 

Implante: 25% a vista ou 10 x no car-

tão de crédito 

Estética: 25% a vista ou 10 x no cartão 

de crédito 

Prótese: 25% a vista ou 10 x no cartão 

de crédito 

Cirurgia: 25% a vista ou 10 x no car-

tão de crédito 

Odontopediatria: 25% a vista ou 10 x 

no cartão de crédito 

Clínico geral: 25% a vista ou 10 x no 

cartão de crédito 

Endondontia: 25% a vista ou 10 x no 

cartão de crédito 

Informações: (63) 3225-2600 

 

CLÍNICA COLUNAS – Fisiotera-

pia e consultoria em saúde 

20% de descontos nos procedimentos 

para filiados, funcionários e depen-

dentes.  

Endereço: Quadra 101 Sul Av. Teotô-

nio Segurado. Ed. Office Center 1º 

andar sala 104, Palmas/TO 

Informações: (63) 9225-2560, (63)3214

-4563 e (63)84532217. 

email: colunasclinica@gmail.com 

 

CLÍNICA OPHICINA DO CORPO –

 Tratamento da Coluna Vertebral, 

Quiropraxia, Osteopatia, Terapia 

Manuel e RPG 

20% de descontos nos procedimentos 

para filiados, funcionários e dependen-

tes.  

Endereço: Avenida Paranaíba, 1697-

B, Araguaína/TO 

Informações: (63) 3414-8245 e (63) 

99225.0260 (agendamento) 

ACADEMIAS 

Mensal R$ 100,00 / Trimestral R$ 

80,00 / Semestral R$ 70,00 

PACOTE 2 – Horário promocional – 

21h às 23h59 

Mensal R$ 100,00 / Trimestral R$ 

80,00 / Semestral R$ 70,00 

PACOTE 3 – 3 X Semana – 06h às 

23h59 

Mensal R$ 100,00 / Trimestral R$ 

80,00 / Semestral R$ 70,00 

PACOTE DE DANÇAS - 3 x semana 

R$ 90,00 / 2 x semana R$ 70,00 

ACADEMIA ATENAS – ESCOLI-

NHA DO FLAMENGO PALMAS 

Descontos para farmacêuticos, depen-

dentes e funcionários: 

Locação/campo gramado R$ 90,00 

Locação/campo sintético R$ 90,00 

Locação/campo MÊS R$ 387,00 

Locação/campo HORAS R$ 90,00 

Matricula nas aulas de futebol para 

crianças e adolescentes 4 a 16 anos R$ 

15,00 

Mensalidade R$ 85,50 

Informações: 3215-3141 Palmas e 

32255465 Taquaralto 

UNIRITHIMUS ACADEMIA 106 

sul – Palmas 

UNIRITHIMUS ACADEMIA 103 

sul – Palmas 

UNIRITHIMUS ACADEMIA de 

Porto Nacional 

HORÁRIO LIVRE – 1 ACESSO DAS 

06h às 23h59m 

Mensal R$ 130,00 / Trimestral R$ 

120,00 / Semestral R$ 100,00 

PACOTE 1 – segunda à sexta – 06 às 

13h e 15H às 18h 



UNIQUE FITNESS ACADEMIA – 

106 SUL 

Descontos de 15% sobre os valores das 

tabelas 

SUPER PLANO – HORÁRIO LIVRE 

– 06h às 13h e 15h às 23h 

MENSAL – 1 x R$ 150,00 (Valor nor-

mal) / 1 x R$ 127,50 (Valor com des-

conto) 

TRIMESTRAL – 3 x R$ 130,00 (Valor 

normal) / 3 x R$ 110,50 (Valor com 

desconto) 

SEMESTRAL – 6 x R$ 110,00 (Valor 

normal) / 6 x R$ 93,50 (Valor com des-

conto) 

PLANO 1 – HORÁRIO RESTRITO – 

06h às 13h / 15h às 17h e 21h às 23h 

MENSAL – 1 x R$ 130,00 (Valor nor-

mal) / 1 x R$ 110,50 (Valor com des-

conto) 

TRIMESTRAL – 3 x R$ 110,00 (Valor 

normal) / 3 x R$ 93,50 (Valor com des-

conto) 

SEMESTRAL – 6 x R$ 90,00 (Valor 

normal) / 6 x R$ 76,50 (Valor com des-

conto) 

obs: Para esses planos estão incluídas 

as seguintes modalidades: 

Musculação 

Spinning: 08h15 às 9h e 19h às 19h45 

– segunda, quarta e sexta-feira 

Zumba: 08h15 às 9h e 19h às 20h – 

terças e quintas 

 

ACADEMIA CORPO ATIVO – UNI-

DADE 1 

End: 604 Sul, Alameda 03, Lote 05. 

Palmas-TO. 

Fone: (63)3216-3014/8466-9942 Email: 

academiacorpoativo@live.com 

MUSCULAÇÃO, SPINNING, TREI-

NAMENTO FUNCIONAL, ABDOMI-

NAL, ZUMBA E ERGOMETRIA. 

MENSAL: R$130,00 

PLANO SEMESTRAL: R$100,00 

AVALIAÇÃO FÍSICA: R$40,00 

 

ACADEMIA CORPO ATIVO – UNI-

DADE 2 

End: 1003 Sul, Alameda 02, Lote HM 

01. Palmas-TO 

Fone: (63)3015-0986 Email: academia-

corpoativo@live.com 

MUSCULAÇÃO, TREINAMENTO 

FUNCIONAL, ZUMBA E SPINNING 

MENSAL: R$90,00 

PLANO SEMESTRAL: R$75,00 

AVALIAÇÃO FÍSICA: R$35,00 

 

PONTO FITNESS – Taquaralto 

Desconto de 10% no valor da mensali-

dade. 

Modalidades: Musculação, Zumba, 

Treinamento Funcional e o Muay 

Thai. 

Contato: (63)3571-1167 / (63)8404-

8022 / (63)9981-1261   email: pontofit-

nessto@gmail.com 
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ACADEMIAS cont. 

SERVIÇOS 

 

 CONVENIOS 
    

     

     

ÓTICA ART VISUAL - 106 NORTE 

Av. JK Lote 9 Sala 16 Palmas/TO 

Informações: (63) 3215-8001 / (63) 

8484-7351 

 

 

QUALITY LAVANDERIA PALMAS 

10% de desconto para pagamentos 

antecipados, para quem apresentar a 

carteira de filiado(a). 

Quadra 208 Sul, Avenida LO 3, Lote 

12, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, 

77020-542 

Telefone:(63) 3215-5060 



Palavra do Presidente 

O mercado farmacêutico tem passado por um 

período de turbulências devido à atual situação 

político-econômica do país e do mundo. Apesar 

de tudo, alcançamos vitórias importantes atra-

vés das convenções coletivas de trabalho (CCT) e 

processos judiciais trabalhistas individuais e 

coletivos nos últimos anos. 

Por meio da sua experiência e participação sindical, podemos 

alcançar resultados excepcionais, possibilitando-nos seguir em 

frente e conquistar todas as reivindicações trabalhistas almeja-

das pelos profissionais farmacêuticos no Tocantins. 

Entretanto, para que o SINDIFATO siga cumprindo sua mis-

são de organizar os interesses dos farmacêuticos e garantir o 

suporte necessário na defesa da categoria perante o setor patro-

nal, é necessária a sua filiação, pois esta associação profissio-

nal nos confere a força que não obtemos quando estamos sós. 

Por conta dos acontecimentos dos últimos anos, precisamos 

fortalecer nossa categoria para resguardarmos os direitos ad-

quiridos e conquistarmos outros como melhores salários e con-

dições de trabalho, valorização profissional, assim como am-

pliação de benefícios sociais, juntamente aos já existentes. 

Para que esta luta se fortaleça cada vez mais, convido você e 

todos os farmacêuticos a participarem do SINDIFATO.  

 

Pedro Henrique Goulart Machado 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venha participar!  

Unidos podemos ir além! 

404 Sul, Avenida LO 11, lote 4, sala 8 - Plano 
Diretor Sul - Palmas/TO CEP: 77.021-640 

www.sindifato.com.br  
Tel: (63) 3214-5984 

Cel: (63) 98459-5439 

Email: contato@sindifato.org.br 

Pedro Henrique Goulart Machado  

Presidente 

 

Fagner Araujo Luz 

Tesoureiro 

 

Renato Soares Pires Melo 

Secretário Geral 

 

Analeila Pereira Neves 

Diretora Social 

 

Anderson Carnon Dantas 

Suplente De Diretoria 

 

Elian Menezes Carvalho 

Suplente De Diretoria 

 

Sirlene Borges Damasceno 

Suplente De Diretoria 

DIRETORIA 

http://www.sindifato.com.br/

