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ATENÇÃO ASSOCIADOS: ORIENTAÇÕES IMPORTANTES!

Q

uanto mais trabalhadores associados, mais representativo o Sindicato será. Associar-se é uma atitude consciente que
demonstra disposição e pensamento coletivo. É também, uma decisão inteligente, pois o trabalhador associado
dispõe de muitos benefícios. Por isso, nós do SEAAC valorizamos cada associado, como uma peça importante para
atuarmos evitando posturas arbitrárias das empresas, lutando por valorizar a sua força de trabalho e proporcionando melhor
qualidade de vida para os integrantes das categorias que representamos.
Ao se associar ao Sindicato, o trabalhador passa a ter direitos e deveres. Um dos deveres é estar sempre em dia com a anuidade
e com a Contribuição Assistencial. São com estes recursos que oferecemos o salão de beleza, o material escolar, o
Departamento Jurídico, a Colônia de Férias, os campeonatos esportivos, os cursos de qualificação e mantemos os convênios
como o plano de saúde, o odontológico, os educacionais e tantos outros que compõem nossa carteira de benefícios (a relação
completa está no nosso site: www.seaacamericana.org.br).
Outro dever é manter o cadastro sempre atualizado. Mudança de estado civil, alteração no matrimônio, nascimento de filhos,
endereço, telefone de contato... enfim, todos estes dados precisam estar sempre atualizados para evitar dissabores quando
você procura algum serviço ou atendimento que oferecemos fora da nossa sede. Para alterar qualquer dado mantenha contato
pelo nosso e-mail (administrativo@seaacamericana.org.br) ou Whatsapp (19) 98306-0232.
Também gostaríamos de alertar você para periodicamente checar junto ao RH de sua empresa se a Contribuição Assistencial
tem sido repassada corretamente. Tem ocorrido casos que a empresa desconta e não repassa para o Sindicato. Aí, você procura
um serviço e está com ele bloqueado por esta falha ou má fé da empresa.
Passamos estas orientações para evitar aborrecimentos e constrangimentos desnecessários. Nossa relação precisa ser
clara, transparente e sempre no sentido de melhorar a sua qualidade de vida.

NÃO SE ESQUEÇA:
˜ O associado tem direitos e deveres!
˜ O associado precisa manter a anuidade e a Contribuição Assistencial em dia para

acessar os benefícios que oferecemos! Confirme já a sua situação com o Sindicato!
˜ O associado precisa manter o cadastro atualizado! Verifique se está tudo certinho!
˜ O associado deve periodicamente confirmar junto ao RH se os repasses estão sendo

feitos corretamente! Se informe se está tudo em ordem!
˜ O associado é nosso maior patrimônio!
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