MENSAGEM DA PRESIDENTE
Fotografia: Júlio Andrade

BENEFÍCIOS
ORIENTAÇÃO TRABALHISTA
Tels: (21) 2220-7634 / 2262-6409
ASSISTÊNCIA JURÍDICA TRABALHISTA
GRATUITA DA PRIMEIRA À ÚLTIMA INSTÂNCIA.
Tels: (21) 2220-7634 / 2262-6409
CONSULTORIA EMPRESARIAL
Tels: (21) 2220-7634 / 2262-6409
HOMOLOGAÇÃO DE CERTIFICADOS
Tels: (21) 2220-7634 / 2262-6409

CONVÊNIOS
SAÚDE
- Medicina do trabalho
Exame admissional, demissional e periódico
Ética Serviços médicos LTDA
Tels: (21) 2533-8490 / 2533-5773

ÀS MÃES,
O amor de mãe deve ser traduzido em uma única palavra ”doação”.
Falar do sentimento que uma Mãe tem pela sua
“cria” é algo mágico, que nos remete a um mundo
de encantamento, admiração e fascínio, é a mais
completa forma de amor já conhecida ou experimentada. É um amor que se doa em toda sua plenitude, que põe em primeiro lugar a segurança e o
bem-estar de sua prole, as vezes até em detrimento de sua própria saúde.
A sensibilidade existente em um simples olhar,
em um movimento sutil do filho, nos mostra que
verdadeiramente ela nasceu com o dom divino de
perceber as angustias, anseios e alegrias daquele
que foi concebido em seu ventre.
São tantas coisas boas que podemos falar, muitos exemplos que conhecemos de abnegação, dor
e até sofrimento físico, porém, preferimos encerrar esse nosso editorial parabenizando a todas as
MÃES, e principalmente aquelas que também num
gesto de extremos amor, seja por um impedimento
físico ou por qualquer outro motivo que tenha havido, escolheram a maternidade através da adoção.
FELIZ DIA DAS MÃES!
E que Papai do Céu esteja sempre presente nos
protegendo.
Esther Gomes Gonçalves

NOVO ENDEREÇO DA CCP

CCP (COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA)
Av. Passos, 122 – 3º Andar
Tel: 2517-2619 / 984602711 Daniele

GRÁFICA
- Gráfica Sinal Verde
Desconto de 10%
Tels: (21) 2232-2931 / 97397-5070 / 98642-5767
SEGURANÇA
- Pronto Segurança Eletrônica
Tels: (21) 3031-4000 / 97035-5978
comercial@prontoseguranca.com.br
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*Este informativo é uma publicação mensal criado e produzido pela Bella Comunicações – 3403-0687 – bellacomunicacoes@gmail.
com - sob responsabilidade do SINBEL. Tiragem 1.000 exemplares com distribuição gratuita. O SINBEL não se responsabiliza por
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA RECEBIMENTO DE
DOCUMENTOS PARA NOVOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Considerando as diretrizes contidas na Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, o CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO
publicou a RESOLUÇÃO Nº 94, de 23 de março de 2012, a qual instituiu
o Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT
como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais, estabelecendo, inclusive, os parâmetros para implementação
e funcionamento no âmbito daquela Especializada.
Sendo assim, em razão dos atuais parâmetros estabelecidos por
nossa legislação, especialmente, no tocante ao que determina o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – Rio de Janeiro, a partir de
agora, o associado deverá providenciar TODA a documentação abaixo
relacionada através de arquivo digital em formato “.PDF”(portable document format), com resolução máxima de 300 dpi e formatação A4,
devendo cada arquivo possuir o tamanho máximo de 1,5MB para que
seja devidamente aceito quando da entrega ao Jurídico.
Por oportuno, salientamos que a referida documentação deverá ser
entregue através de mídia digital (CD, DVD) ou por pen drive.
*Não serão aceitos documentos que não estejam efetivamente
dentro dos padrões aqui estipulados.

AO RECEBER UMA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,
O ASSOCIADO DEVERÁ PROVIDENCIAR DE IMEDIATO:
01. Cópia do contrato ou da última alteração contratual da firma.
02. Cópia da ficha ou folha de registro de empregados alusiva ao reclamante.
03. Cópias dos recibos salariais, inclusive dos referentes às comissões,
se houver.
04. Cópias dos cartões de ponto ou folha ou livro de ponto.
05. Cópias dos recibos salariais, das férias e do 13º salário.
06. Cópias dos depósitos do FGTS.
07. Cópias dos recibos de entrega de vale transportes.
08. Cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho
09. Cópia do recibo de entrega do seguro desemprego.
10. Quaisquer outras cópias de documentos alusivos ao reclamante,
inclusive pedido de demissão, advertência, suspensões e licenças
médicas.
11. Cópia do acordo de prorrogação de jornada de trabalho.
12. Procuração com firma reconhecida.
13. Carta preposto completa e assinada.
14. Notificação e petição da outra parte em duas vias.
15. Testemunhas: apresentar-se ao Sindicato com toda documentação, nome completo, endereço e profissão.
16. Relatório referente à situação do funcionário que move a causa.
17. O atendimento jurídico, só é prestado, com a sua mensalidade rigorosamente em dia. “Assistência Jurídica, às 2º feiras a partir das
13:00h. Ligar para marcar. Não atendemos pelo telefone
18. Não aceitamos documentos originais.

ASSOCIE-SE:

juntos somos mais fortes
Visando ampliar e fortalecer as atividades do SINBEL para melhor
servir aos nossos associados, estamos empenhados em aumentar o
número de sócios. E isto só pode ser feito com a sua colaboração. Em
vista disso, resolvemos desenvolver um trabalho de conscientização da
categoria sobre importância da sindicalização para a vida de nossa entidade, ressaltando as vantagens e benefícios que o empregador passa
a ter a partir do momento em que se torna sócio.
A sindicalização é ato de melhor defesa dos interesses da própria
empresa, além de refletir a união da categoria em prol de melhores
condições profissionais. A relação custo/benefício é altamente positiva,
em se tratando de ter a seu serviço uma estrutura completa e diversificada de atividades.
Sindicalize-se e exerça seus direitos. Participe ativamente do nosso
sindicato. Ele só existe pata atender as suas necessidades e defender os
seus direitos.
Faça sua inscrição e passe a usufruir dos benefícios que só o seu sindicato pode oferecer.
- Cópia do Contrato Social atual da empresa;
- Cópia Nº da Inscrição Municipal;
- Cópia da contribuição sindical do ano paga;
- 2 (duas) fotos 3 x 4 de cada um dos sócios;
- Cópia da carteira de identidade dos sócios;
- Cópia do CPF dos sócios;
- Pagamento da primeira mensalidade no ato da inscrição no valor
de R$ 100,00 (cem reais). As demais mensalidades são cobradas por via
bancária.
Informamos que existe carência de 3 (três) meses de associação para
atendimento de causas trabalhistas.
VANTAGENS PARA OS ASSOCIADOS:
01. Orientação administrativa.
02. Boletins informativos contendo nova legislação e artigos de
interesse.
03. Negociação e celebração do dissídio da categoria.
04. Orientação trabalhista.
05. Assistência Jurídica Trabalhista gratuita da primeira à última
instância.
06. Realização de palestras sobre os mais diversos temas voltados
para a categoria (administrativo, jurídico, fiscal, educativo, saúde, etc.).
07. Realização de festival já consagrado, como incentivo a categoria para reciclagem a atualizações no tocante as tendências e
últimas novidades do Mercado.
08. Convênio com clínicas para exames admissional, demissional e
periódicos.
09. Outros convênios de interesse da Categoria.
10. Comissão de Conciliação Prévia (CCP – Salões Rio)

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A LEI Nº 13.352,
DE 27 DE OUTUBRO DE 2016 DO SALÃO PARCEIRO
Os salões de beleza poderão celebrar contratos de parceria, por escrito,
com os profissionais que desempenham as atividades de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador.
Os estabelecimentos e os profissionais, serão denominados salão-parceiro e profissional-parceiro, respectivamente, para todos os efeitos jurídicos.
O salão-parceiro será responsável pela centralização dos pagamentos e
recebimentos decorrentes das atividades de prestação de serviços de beleza
realizadas pelo profissional-parceiro
O salão-parceiro realizará a retenção de sua cota-parte percentual, fixada
no contrato de parceria, bem como dos valores de recolhimento de tributos
e contribuições sociais e previdenciárias devidos pelo profissional-parceiro.
O profissional-parceiro não terá relação de emprego ou de sociedade
com o salão-parceiro enquanto perdurar a relação de parceria.

3 MUDANÇAS QUE VÃO AFETAR O MERCADO
DE BELEZA BRASILEIRO EM 2017
O Brasil é o terceiro mercado global de beleza, ficando atrás apenas
da China e dos Estados Unidos. Mesmo com a queda de 6,7% nas vendas
do setor entre 2014 e 2015, o brasileiro ainda destina 2% do seu orçamento aos produtos de beleza e higiene, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).
Segundo o presidente da ABSB (Associação Brasileira de Salões de
Beleza), José Augusto Ribeiro, os salões passarão por um novo momento a partir de 2017. “Com a aprovação da Lei do Salão Parceiro, haverá
mais segurança jurídica para os profissionais de beleza. Até então, o
governo não reconhecia o trabalho de um profissional de beleza autônomo, por exemplo”, afirma Ribeiro.
Confira o que muda nos salões de beleza em 2017, em relação à legislação.

da CLT ou em parceria com o dono do salão, desde que cumpram suas
obrigações legais”, afirma Ribeiro.
O profissional-parceiro poderá atuar como um microempreendedor individual (MEI) ou um pequeno empreendedor dentro do salão,
sem precisar ter vínculo empregatício com o dono do estabelecimento.
Dessa maneira, todas as relações trabalhistas seguirão esse modelo de
parceria.

2. IMPOSTOS SEPARADOS

Com a aprovação da Lei Complementar 155/2016, conhecida como
programa Crescer Sem Medo, haverá uma mudança na maneira como
os salões de beleza pagam seus impostos.
Agora, os valores recebidos pelos profissionais que atuam em parceria com o dono do salão deixarão de integrar a receita bruta. Isso significa que os custos tributários serão divididos entre as partes.

O contrato de parceria para ser válido, deverá ser firmado entre as partes,
mediante ato escrito, homologado pelo sindicato da categoria profissional
e laboral.

Ribeiro afirma que essa lei simplifica a tributação, já que dono do
salão e funcionários poderão fazer seus cálculos separadamente.

Em caso de dúvida procurar o Sinbel – Tel: 2524-6780

Outra medida que será aplicada aos salões e beleza em 2017 será a
certificação dos estabelecimentos de acordo com as normas da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas).

3. CERTIFICADO PELA ABNT

1. LEI DO SALÃO PARCEIRO

O projeto de lei que entra em vigor nos dia 27 de janeiro de 2017
apresenta um novo modelo de negócios para os salões do Brasil, garantindo maior segurança jurídica para os profissionais e donos do salão. “O
projeto, que foi sancionado em outubro deste ano, considera manicures,
depiladoras, maquiadores e cabeleireiros como profissionais parceiros.
Os funcionários podem escolher entre trabalhar dentro das regras

Essas normas, desenvolvidas em parceria com o Sebrae, incluem
boas práticas no atendimento ao cliente, higienização de instalações,
esterilização de utensílios, treinamento de parceiros, entre outros. “Agora, o salão de beleza que garantir a qualidade dos serviços e se adequar à ABNT ganhará a certificação e poderá assim se diferenciar dos
demais”, diz Ribeiro.
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios

