Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Hotéis, Flat’s, Pensões, Pousadas, Motéis, Apart-hotéis,
Restaurantes, Lanchonetes, Sorveterias, Self-services, Fast-food’s, Churrascarias, Pizzarias E Buffet’s de
Pernambuco.

PROJETO DE SAÚDE DO TRABALHADOR
ADITIVO CCT 2021 - SINTRAH-PE
Dúvidas e resumo:
1. O que é o Projeto de saúde do trabalhador? É um plano de consultas medicas e exames laboratoriais de alta
qualidade, onde todo trabalhador (a) da nossa categoria que não possua plano de saúde pago por sua
empresa, terá direito a consultas e exames na rede de clinicas SIM contratada pelo SINTRAH-PE.
2. Quem tem direito a este benefício? Todo trabalhador da nossa categoria, que esteja ativo em seus postos
de trabalho e possua vinculo empregatício formal junto ao seu empregador, e que não possua plano de
saúde pago por sua empresa.
3. Como o trabalhador terá acesso a esse benefício? Todas as empresas da nossa categoria, terá que nos
enviar a relação dos seus funcionários para cadastro no sistema do SINTRAH-PE, e após este cadastro o
trabalhador terá direito ao atendimento de consultas e exames na rede credenciada SIM.
4. Haverá algum custo para o trabalhador? Não. Toda empresa terá que custear o valor mensal de R$ 30,00
por trabalhador, para que o mesmo possa desfrutar deste benefício e não poderá descontar do funcionário
nem de forma parcial ou integral esta mensalidade.
5. Posso incluir dependentes neste benefício? O empregador custeará apenas os seus empregados. Caso o
trabalhador deseje incluir até dois dependentes, o mesmo terá que se associar ao SINTRAH-PE, e pagar
mensalmente a taxa de sócio no valor de R$ 30,00 e os seus dependentes serão incluídos no programa, além
de desfrutar de outros benefícios (Suporte jurídico, desconto em Óticas, descontos em parques aquáticos,
descontos em faculdades e Etc.…).
6. Algum empregador ou trabalhador poderá se opor a inclusão deste projeto? Não. O programa foi incluído
no termo aditivo da CCT 2021, e torna obrigatório que todas as empresas da nossa categoria, passem a partir
de abril de 2021 a pagar R$ 30,00 por trabalhador, exceto quando a empresa comprovar que já custeia
algum plano de saúde para os seus empregados (mesmo que haja co-participação dos mesmos).
7. Como terei acesso a marcação de consultas e endereços das clinicas SIM? O SINTRAH-PE, ira disponibilizar
todos os canais de atendimento das clinicas distribuídas pela região metropolitana e Shoppings centers,
além de fornecer a relação de consultas e exames contemplados neste convênio.
Este projeto de saúde para o trabalhador, é um dos grandes avanços que conseguimos para todos os trabalhadores
da nossa categoria, com muita luta, trabalho e dedicação ainda conseguiremos muito mais.
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!!
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