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SEDE PRÓPRIA E PAP

Curso de escova marroquina 06/10/2008 - PAP

O SITA inaugurou em 03/11/2007, na Rua
Tenente Antônio Costa Assunção, 45, Jardim Serra
Dourada, sua sede própria. O local tem 498m2 com
uma área de lazer com piscina, churrasqueira, salão
de festas e um centro técnico para 70 pessoas, onde
é realizado, mensalmente, o PAP (Programa de
Aperfeiçoamento Proﬁssional). A área de lazer da sede
está disponível para locação para eventos (aniversários,
festas, reuniões, etc), sendo que os associados têm
desconto de 50 % do valor do aluguel.
O PAP é um programa de aperfeiçoamento
para proﬁssionais da área de beleza. Atualmente, é
realizado um curso por mês nas diversas modalidades
da área de cabeleireiro. Os cursos são realizados em
parceria com empresas fabricantes de cosméticos e
por proﬁssionais contratados pelo sindicato. Todos os
ﬁliados ao sindicato podem participar, bastando, para
tanto, fazer um cadastro sem nenhum custo adicional.
O programa está em seu quinto ano de execução. Neste
período, já foram realizadas mais de 50 sessões. Com
a inauguração da sede, o PAP passou a ser realizado
no novo espaço.

SINDICATO INAUGURA SITE
www.sindsita.com.br
Já está pronto e em plena atividade o site do
SITA, que conta com várias notícias e informações
da área de beleza, para proﬁssionais. O site tem por
ﬁnalidade auxiliar os associados e cabeleireiros em
diversos aspectos, seja em assistência jurídica (através
de contratos para prestação de serviços), convenções,
informações, cursos e eventos, convênios, bolsas de
empregos, dentre outros serviços que são prestados
pelo sindicato. Uma outra ﬁnalidade do site é tentar
aproximar a relação com o associado, sendo também
uma forma de ouvi-lo e responder prontamente às suas
perguntas. Visite-nos através do endereço eletrônico:
www.sindsita.com.br.

EDITORIAL

SINDICATO EMPOSSA NOVA
DIRETORIA

O SITA elegeu, em assembléia realizada no
dia 03/03/2008, nova diretoria, triênio 2008-2011.
João Barbosa de Siqueira Filho A posse foi realizada dia 01/04/2008.
Presidente do SITA

Diretoria do SITA - Triênio 2008/2011
Grande maioria dos estabelecimentos de
beleza funciona na informalidade e essa situação João Barbosa de Siqueira Filho
Presidente
se repete em todo País. Não é um privilegio apenas
de nossa região. Muitos vêem a informalidade com Andersen Eurípedes de Paula Martins Vice-presidente
naturalidade, eu a vejo como um veneno que aniquila Mário Sérgio Dias
1o Secretário
com a nossa classe.
Osvaldo Araújo de Sousa
2o Secretário
Uma das conseqüências dessa situação, é
1o Tesoureiro
a impossibilidade de sobrevivência das pessoas Carlos Alberto Dionísio
empreendedoras no setor. A maioria daqueles que se Rodrigo Júlio da Silva
2o Tesoureiro
aventura a abrir empresas na região em poucos meses Conselho Fiscal
fecham as portas e mudam de atividade, forçadas,
principalmente, pela concorrência desleal que puxa Lívia R. Maestro Custódio
os preços dos serviços para baixo, piorando a cada dia Rosiclaudio dos Santos Ferreira
o nível de vida daqueles que sobrevivem da proﬁssão. Wanderson Silva Santos
Outra diﬁculdade é a ausência de grades salões na
região, principalmente salões de cabeleireiros que Suplentes do Conselho Fiscal
poderiam estar empregando muita gente, mas opta
em ser pequenos, iludidos pela informalidade. A Resende Antonio Marques
categoria precisa reagir a esta situação. Em Uberaba, Roberto Rodrigues de Almeida
o SITA está propondo um convênio com a Prefeitura
Eustáquio José de Paiva
Municipal que oferecerá benefícios e facilidades aos
proprietários de salão beleza que desejarem entrar na
formalidade.

FILIE-SE AO SITA
SINDICATO LEVA CARAVANA Para ﬁliar-se ao SITA, é necessário duas fotos
¾, xérox do RG e do CPF e um comprovante
DE PROFISSIONAIS PARA
de residência. Além disso é necessário
FEIRA DE BELEZA
preencher e assinar a ﬁcha de petição sindical.
No dia 14/07/2008, o SITA patrocinou um
ônibus saindo de Uberaba com destino à EXPOHAIR
- Feira da Beleza do Interior Paulista em Ribeirão
Preto, uma feira-show que mostra as novas tendências,
lançamentos de mercado e promove negócios na área
de beleza através de marcas vindas de todo o Brasil.
O evento propiciou aos ﬁliados do sindicato
um dia com muitas atividades: estandes com
demonstrações de produtos de beleza e inovações
na área, tendo como um dos destaques do evento a
realização dos campeonatos em diversas categorias.
Fez parte do corpo do júri o presidente do SITA, João
Barbosa de Siqueira Filho.

Após este procedimento, a ﬁliação será avaliada pela
diretoria.
Quem pode ﬁliar-se ao SITA? Cabeleireiros,
esteticistas, massagistas, manicures, podólogos,
barbeiros e maquiadores, sendo eles autônomos ou
empresários da área de beleza.
Veja os benefícios que o sindicato oferece:
• convênio com a UNIMED;
• convênio com a UNIODONTO;
• bolsa de emprego;
• assistência jurídica;
• assistência contábil;
• cursos e congressos;
• convenções coletivas de trabalho.

SINDICATOS DA ÁREA DE BELEZA ASSINAM
CONVENÇÃO COLETIVA
Veja o novo piso salarial da categoria, acordado
pelos dois sindicatos e os municípios onde tem
validade
a) PISO SALARIAL

Para jornada de 220 horas
Para jornada de 180 horas
Para jornada especial – 12x36

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Diretores do sindicato de empregados e sindicato patronal – Euuripedes,
Pedro, João, Mario e Salomão.

Na tarde do dia 08/10/2008, o SITA e o
SETHTAP - Sindicato dos Empregados em Turismo
e Hospitalidade de Uberlândia Triângulo Mineiro e
Alto Paranaíba assinaram sua primeira convenção
coletiva.

j)
k)
l)

SERVENTES OU ESTAGIÁRIOS
BARBEIROS
CABELEIREIROS
AUXILIAR DE CABELEIREIRO
CAIXAS
ESTOQUISTAS E
RECEPCIONISTAS
ENGRAXATES
CALISTAS, MANICURES,
PEDICURES
DEPILADORES,
ESTETICISTAS,
MAQUIADORAS E
MASSAGISTAS
INSTRUTORES
GERENTES

A nova convenção
municípios:

abrange

os

475,00
402,00
475,00
475,00
611,85
633,45
475,00
475,00
475,00
475,00
528,00
575,00
850,00
870,00

seguintes

TRIÂNGULO MINEIRO – Água Comprida Após várias reuniões, as duas entidades Araguari - Araporã - Cachoeira Dourada - Campina
fecharam acordo que estabelece novo piso salarial para Verde - Campo Florido - Carneirinho - Cascalho Rico
proﬁssionais da área de beleza que tem abrangência na - Canápolis - Capinópolis - Centralina - Conquista Gurinhatã - Indianópolis - Ipiaçu - Itapagipe - Ituiutaba
base territorial do SETHTAP. Proprietários de salões
- Iturama - Limeira do Oeste - Monte Alegre de Minas
e empregados na área de beleza devem estar atentos - Pirajuba - Prata - Santa Vitória - São Francisco Sales
ao acordo ﬁrmado entre as duas entidades sindicais, - Tupaciguara – Uberlândia - Campos Altos - Ibiá –
que passa a valer como uma lei que regulamenta as Perdizes – Pratinha - Santa Juliana.
relações de trabalho entre patrões e empregados.

ALTO PARANAÍBA – Abadia dos Dourados - Carmo
Outras duas convenções assinadas já em anos do Paranaíba - Coromandel Cruzeiro da Fortaleza Douradoquara - Estrela do Sul - Grupiara - Guimarânia
anteriores estão em plena validade, a assinada com a
- Iraí de Minas - Lagoa Formosa - Matutina - Monte
FETHEMG - Federação dos Empregados em Turismo Carmelo - Nova Ponte - Pedrinópolis - Rio Paranaíba e Hospitalidade do Estado de Minas Gerais e com o Romaria - Santa Rosa da Serra - São Gotardo - Tiros.
SINTHA - Sindicato dos Empregados em Turismo e

NOROESTE DE MINAS GERAIS – Guarda Mor Hospitalidade de Araxá. As categorias representadas Presidente Olegário
por estas entidades tiveram, a partir de 01/10/2008,
seus pisos salariais apenas ajustados.

(Veja a convenção na integra no site www.sindsita.
com.br)

CONVITE

Dia 09 de novembro de 2008, realizaremos, nossa festa anual em comemoração ao Dia do Cabeleireiro
e você, seus amigos e seus familiares estão convidados.
O custo do convite será R$10,00 por pessoa e já está à venda no Sindicato.
(Na comemoração, será servido um delicioso churrasco).

BREVE HISTÓRICO
Em 1986, um grupo de cabeleireiros e
empreendedores cria a associação que hoje é
o Sindicato dos Institutos de Beleza Salões de
Cabeleireiros e Proﬁssionais Autônomos da Área
de Beleza do Triângulo Mineiro e Auto Paranaíba
– SITA.
Partido do entendimento de que toda categoria
necessita de uma entidade que a represente, que lute
e faça sua defesa, um grupo de proﬁssionais da área
de beleza, reunido no Sindicato dos Bancários em
Uberaba, em 07 de outubro de 1986, decidiu criar a
Associação dos Oﬁciais Barbeiros e Cabeleireiros de
Uberaba –AOBCA. Na oportunidade, foi constituída
a primeira diretoria e aprovado o primeiro estatuto.

a denominar-se Sindicato dos Institutos de Beleza
Salões de Cabeleireiros e Proﬁssionais Autônomos da
Área de Beleza do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
– SITA.
São aproximadamente 22 anos de muita
luta e conquistas. Neste período, o sindicato pôde
proporcionar aos associados e à categoria muitas
conquistas. Foi realizado um amplo trabalho de
desenvolvimento técnico e aperfeiçoamento da
categoria através de cursos, congressos, jornadas
técnicas, campeonatos, feiras de cosméticos e foram,
também, organizadas caravanas para a participação
em diversos congressos e feiras de cosméticos em
nível nacional e internacional.
Entre os serviços oferecidos aos associados,
destacamos os planos de saúde e odontológicos, a
assessoria jurídica e contábil.
A experiência conquistada nestes anos
solidiﬁcou o SITA, e a categoria tem, no sindicato,
uma entidade forte, preparada para novos desaﬁos,
novas estratégias e novos projetos, os quais serão
implementados para alcançar seus objetivos.

O SINDICATO ESTÁ
PREOCUPADO COM A
SEGURANÇA NOS SALÕES
DE BELEZA
Foto da primeira diretoria. Iniciando pelo fundo: João, Enrico, Sueli,
Magna, Ditinha, Olga, Walquiria, Judith, Edgard, Wilian, Jose Donizetti.

A AOBCA exerceu suas atividades até 23 de
outubro de 1988, quando os associados, reunidos
em assembléia, decidiram por uma reformulação
estatutária que alterou seu nome, passando a
chamar Associação dos Cabeleireiros de Uberaba
– ACAUB. Em 16 de setembro de 1991, uma nova
reformulação estatutária aconteceu à associação que
foi transformada em sindicato, passando a denominarse Sindicato dos Institutos de Beleza, Cabeleireiros,
Barbeiros e Similares de Uberaba e Região –SIBUR,
tendo como base territorial 24 cidades da região do
Vale do Rio Grande – MG e sede em Uberaba. Por
ﬁm, em 07 de novembro de 2004, o sindicato mudou
seu foco de atuação e deu inicio a um projeto mais
amplo de organização da categoria. Como primeiro
passo, resolveu estender sua base territorial para
todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, passando

Para a infelicidade da classe, é cada vez
mais comum notícias nas páginas policiais relatando
assaltos em salões de beleza. São centenas em
toda região. Na maioria dos casos, os ladrões estão
armados, não resultando em punição alguma para os
bandidos, devido à inércia das autoridades policiais.
Tal ocorrência se deve a alguns fatores, como a falta
de segurança de maneira geral (inclusive em âmbito
nacional), acontecendo com maior freqüência nas
maiores cidades da região, devido também à estrutura
em que os salões estão dispostos. Geralmente, os
comércios destinados à área de beleza apresentam
suas fachadas muito expostas, a ﬁm de demonstrar
serviços e atrair clientes, o que facilita a vida dos
bandidos, tornando-se vítimas dos assaltos. O SITA
alerta os proﬁssionais para a necessidade de reforçar
esquemas de segurança e ﬁcar alerta à possíveis
eventualidades.

