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Mesmo com um governo golpista,
que impôs uma falsa Reforma
Trabalhista, que retirou os direitos
dos trabalhadores, juntando
ainda uma das piores crises na
política e economia, além de
uma inflação oficial falsificada,
que não reflete a realidade.
O Seu Sindicato conseguiu
garantir direitos.

Piso Salarial: O piso
salarial de R$1.354,08, acima
da inflação oficial do período
(agosto/2017 a julho/2018).

Reajuste: Os salários acima do
piso foram reajustados em 4%
para todos os trabalhadores
da categoria.

Adicional de Horas Extras: O adicional da hora extra na nossa
categoria é de no mínimo de 75% para as duas primeiras horas
extraordinárias e de 80% (oitenta por cento) para as subsequentes.

Trabalho em Folgas e Feriados:
Pagamento com 100%.

Seguro de Vida: Temos que pensar em nossa família. As empresas devem
contratar apólice de seguro de vida e acidente para os empregados.
Cesta Natalidade: Para todos os trabalhadores e trabalhadoras.
Assistência funeral: Com reembolso das despesas.
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Alimentação: Vale Alimentação Os
patrões devem fornecer diariamente
alimentação gratuita ou vale alimentação, no valor diário de R$ 19,09.

Auxílio Filho Excepcional: Empregados
que tenham filhos excepcionais têm
direito a auxílio mensal equivalente a 20%
(vinte por cento) do salário normativo,
independentemente da idade.

Adicional Noturno: Adicional noturno
de 35%. O período noturno vai das 22
horas às 5 horas da manhã do
dia seguinte.

Adicional por Tempo de Serviço (ATS):
Os empregados têm direito, a receber
adicional de 1% (um por cento) por ano
de serviço, incidente sobre o salário base
do empregado.

Gratificação de caixa:
Concede-se ao empregado que
exercer
a funçãode
decaixa:
caixa a
Gratificação
gratificação
de
10%
Concede-se ao empregado que

Quebra de material:
Não se permite o desconto salarial por
Quebra
material: Não se
quebra dede
material.

exercer a função de caixa a

permite o desconto salarial por
quebra de material.

Assistência odontológica: Todas as empresas da categoria obriga-se junto ao Sinthoress a
custear uma assistência odontológica para todos os trabalhadores da categoria.

FOI DEMITIDO/A?

Procure o sindicato antes da sua homologação!
Nosso jurídico especializado impede que paguem menos o que você tem direito.

Companheira e Companheiro, estes são alguns dos
direitos que Seu Sindicato, com seu apoio,
conquistou para nossa Categoria. Para obter
a íntegra da sua Convenção Coletiva de Trabalho
entre em contato com Seu Sindicato:
Santos: (13) 3219-5559
Guarujá: (13) 3352-1663
Itanhaém: (13) 3426-2033
Registro: (13) 3822-1300
Praia Grande: (13) 3371-3103
Os Direitos são um dos seus maiores
patrimônios, lute por eles!
Denuncie ao Sindicato caso seu patrão descumpra
a Convenção Coletiva de Trabalho.
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