SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS E
EMPREGADOS EM EMPRESAS DE CVL DE GUARUJÁ E BERTIOGA

Filiado à

Telefone: (13) 3344-9000
secretaria@seeclag.com.br
Rua Cavalheiro Nami Jafet, 274 - Guarujá/SP
Presidente: Everaldo Alves da Silva

Atenção companheiros e companheiras

C

Empregados em Compra, Venda, Locação e Administração
de Imóveis (CVL) representados pelo SEECLAG

omunicamos aos Empregados em empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis
(CVL) representados pelo SEECLAG que foi firmado o Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 após as negociações realizadas pelo nosso sindicato com apoio Federação dos Empregados
em Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo - FETHESP, da qual somos filiados. A nova Convenção
tem vigência de 1º de maio de 2017 a 30 de abril de 2018.

REAJUSTE SALARIAL
Para quem recebe salário de até R$ 5.000,00

3,99%

Para quem recebe salário a partir de R$ 5.000,01

Acréscimo do valor fixo de R$ 199,50

Atenção!!! As diferenças devem ser pagas desde o mês de Maio de 2017, data-base da categoria

Novos valores dos Pisos Salariais por Função e Benefícios:
PISO SALARIAL
FUNÇÃO

VALOR

Mensageiros e Recepcionistas (Piso reajustado em 4,5%)

R$ 1.032,05

Demais Empregados (Piso reajustado em 4,5%)

R$ 1.255,87

CESTA BÁSICA
Os empregadores concederão a seus empregados, mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil, uma cesta
básica no valor de R$ 211,38 (duzentos e onze reais e trinta e oito centavos).
Parágrafo Primeiro: É facultado ao empregador cumprir a obrigação estabelecida na presente cláusula mediante uma das seguintes alternativas, em conformidade com a legislação vigente:
a) vale-cesta ou
b) ticket refeição no mesmo valor da cesta ou
c) aquisição da cesta básica para entrega direta ao empregado.
Parágrafo Segundo: Ficam respeitadas as condições mais benéficas ao empregado.
Parágrafo Terceiro: O benefício previsto nesta cláusula deverá ser concedido aos empregados (as)
por ocasião das férias, da licença maternidade, do auxílio doença e do acidente de trabalho, sendo que
nos últimos dois casos, por período de até 6 (seis) meses.

www.seeclag.com.br

A importância dos sindicatos em tempos de crise

C

Everaldo Alves da Silva
Presidente do SEECLAG

ompanheiros e Companheiras, em tempos de aumento
do desemprego e ataques aos
direitos dos trabalhadores, mais
do que nunca é fundamental ser
associado ao sindicato para garantir o direito às conquistas salariais e sociais que o sindicato,
através de muita luta e trabalho,
vem inserindo nas Convenções
Coletivas de Trabalho.
No momento atual, de
grande incerteza e insegurança
jurídica, o trabalhador precisa
abrir os olhos para as mudanças
que estão por vir, em função dessa perversa reforma trabalhista,
que em nada contribui para melhorar a vida dos trabalhadores.
Ao invés disso, facilita a retirada
de direitos, colocando a faca e o
queijo na mão dos patrões.

POR DENTRO DA CONVENÇÃO
Acesse a
íntegra da Convenção
Coletiva de Trabalho
2017-2018 dos
Empregados em Empresas
de Compra, Venda, Locação
e Administração de Imóveis
pelo nosso site:
www.seeclag.com.br

OUTROS SERVIÇOS
• Cálculos rescisórios
• Esclarecimento de dúvidas trabalhistas
• Cumprimento das Convenções
Coletivas de Trabalho
• Fiscalização
• Homologações
• Atendimento de base
(13) 3344-9000
secretaria@seeclag.com.br

Preocupado com esse
ataque promovido pelo governo
Temer à classe trabalhadora, o
SEECLAG vem buscando alternativas para preservar direitos
por meio das negociações e
acordos coletivos de trabalho.
É parte fundamental desse processo a participação dos
trabalhadores nas discussões,
nas atividades e no dia-a-dia da
entidade sindical, fortalecendo
nossa luta por condições de trabalho e vida cada vez melhores.
Nossa luta é pela manutenção dos empregos, pela ampliação de direitos, em defesa do
direito sagrado à aposentadoria,
e no combate à precarização.
Associe-se ao seu sindicato e não se esqueça: Juntos
somos mais fortes.

DISQUE DENÚNCIA

(13) 3344-9000
Denuncie ao sindicato
o assédio moral no trabalho, o não cumprimento
da Convenção Coletiva e
o desrespeito à legislação
trabalhista. Seu nome será
preservado e seus direitos
serão defendidos.

CONVÊNIO BIOFX RADIOLOGIA

Guarujá: Av.: Thiago Ferreira, 908 Sala 5A - Tel.: (13) 3342-8282
Bertioga: Praça Vicente Molinari, 357 Sala 5 - Tel.: (13) 3317-6685
Desconto: 10% e 25% nos exames,
radiologia, documentação e tomografia

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - BIÊNIO
Os empregadores se obrigam ao pagamento de um adicional por tempo de serviço prestado pelo empregado ao mesmo empregador, igual a 5% (cinco por cento), por biênio trabalhado, limitado ao máximo
de 03 (três) biênios, adicional esse que será calculado sobre o salário nominal do empregado e incidirá
no cálculo das horas extras mensais, 13º salário, indenização integral ou parcial e depósitos fundiários.

ADICIONAL POR ACÚMULO DE CARGO
Desde que devidamente autorizado pelo empregador, o empregado que vier a exercer cumulativa e
habitualmente outra função fará jus ao percentual de adicional correspondente a 20% (vinte por cento),
no mínimo, do respectivo salário contratual.

ADICIONAL NOTURNO
A remuneração do trabalho noturno terá acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre a hora normal, considerando-se trabalho noturno aquele executado entre as 22:00h de um dia e as 5:00h do dia seguinte,
sendo que a hora de trabalho nesse período é de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

HORAS EXTRAS
As horas extraordinárias serão pagas com adicional de 50%
(cinquenta por cento) sobre a hora normal trabalhada.

TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS (FOLGAS TRABALHADAS)
É devida a remuneração em dobro do trabalho em domingos (quando este se tratar do dia de folga
semanal do empregado) e feriados não compensados, sem prejuízo do pagamento do repouso remunerado, desde que, para este, não seja estabelecido outro dia pelo empregador.

SEECLAG

FIQUE SÓCIO!

Lute conosco por seus direitos e
desfrute dos benefícios do seu sindicato

Beneficíos para os trabalhadores associados ao sindicato
Guarujá

Bertioga

Sorridents Clínicas Odontológicas

Dentista

Rua Guilherme Guinle, 685
(Em frente à praça 14bis)
Tel.: (13) 3878-1310 / (13) 3878-1410
Agende sua avaliação sem compromisso.
Atendemos todas as especialidades.
Radiologia panorâmica e documentação
ortodôntica na própria unidade.

Dra. Cláudia Pavan
(próteses, implante e ortodontia) Rua Luiz
Pereira de Campos, 97 Vila Itapanhaú
Tel.: (13) 3316-4339 - Desconto: 25% a 30%

Clínico Geral

Dr. Adilson Mendes da Costa
Rua Rafael Costábile, 708 Vila Itapanhaú - Tel.: (13) 3317-1363
Desconto: 10% e orçamento grátis

Dr. José Luiz Vieira
Av.: Arthur Costa Filho, 215
Vila Maia - Tel.: (13) 3355-9113 / 2104-9393
Desconto: 60% nas consultas

Dr. Carlos Eduardo Cordeiro da Silva - Av. 19 de
Maio, 193 - Sala 02 - Desconto: de 20 %

Pediatria

Pura Fórmula Farmácia de Manipulação

Dra. Mildred Mc Traldi
Rua Buenos Aires, 320
Vila Maia - Tel.: (13) 3355-3416
Desconto: 50% nas consultas

Rua Rafael Costábile, 750 – V.Itapanhaú
Tel.: (13) 3316-4060
Desconto: 15% nos remédios manipulados

Dra. Marina Kikuti Akama
Rua Buenos Aires, 40 – Sala 05
Vila Maia - Tel.: (13) 3355-5202
Desconto: 50% nas consultas
Centro Médico Cavalcante

Neuropsicólogo

Unifarma
Av. Anchieta, 101 – Centro
Tel: (13) 3317-2121
Av. 19 de Maio, 545 – Jd.Albatroz
Tel: (13) 3317-6835
Desconto: 15% nos medicamentos

Rua Montenegro, 18 – Sala 11, 12 – Centro
Tel.: (13) 3304-5401 / 3304-5665
Descontos especiais nos exames
laboratoriais, Anatomia Patológica,
Ultrassonografia, Raio-X, Mamografia,
Laringoscopia e Nasofibrolaringoscopia.

Rua Luiz Pereira de Campos, nº 1078
casa 02 - Vila Itapanhaú
Tels.: (13) 3316-3581 / 3317-2565
Desconto: 20% sobre o valor contratual do curso

Vitalité – Clínica de Fisioterapia

Auto Moto Escola Personal

Rua Cav. Nami Jafet, 409 - Centro - Tel.: (13)
3355-5095 - Desc.: 20% no cartão e 25% à vista
em fisiot.ortopédica,estética e drenagem linfática

Av. Anchieta, 2.257 – Tel.: (13) 3317-2867
Desconto: 5% em relação ao valor das aulas
praticadas desconto nas mensalidades

CNA – Escola de Idiomas

Confira a lista completa de benefícios em nosso site www.seeclag.com.br

www.seeclag.com.br

