
Atenção companheiros e companheiras
Empregados em Institutos de Beleza e Cabeleireiros

de Senhoras representados pelo S.E.T.H. Votuporanga

REAJUSTE SALARIAL
Fica estabelecido o reajuste salarial de 4,5% a partir de 1º de junho de 2017.

FUNÇÃO PISO SALARIAL
Cabeleireiros R$ 1.231,00

Manicures R$ 1.121,00
Depiladores R$ 1.135,00

Maquiladores R$ 1.208,00

Consultores de Beleza R$ 1.115,00
Esteticistas R$ 1.231,00

Gerentes R$ 1.360,00
Auxiliares Administrativos R$ 1.114,00

Caixas R$ 1.120.00
Recepcionistas R$ 1.120.00

Recepcionistas Externos R$ 1.114,00
Demais Empregados R$ 1.114,00

Veja os novos Pisos Salariais por Função

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

Ajudantes de Cabeleireiro / de Depilador / de Esteticista R$ 1.114,00

Veja o novo acordo do Auxílio Alimentação

CESTA BÁSICA / VALE CESTA
 Os empregadores concederão a todos os empregados que percebam até o valor do salário 
mínimo estadual + 4,2% (equivalente na data base de 01/06/2017 a R$ 1.076,20 + R$ 45,20 = R$ 
1.121,40) uma cesta básica no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), nos termos do PAT – 
Programa de Alimentação do Trabalhador, instituído pela Lei Federal nº 6312/76, regulamentado pelo 
Decreto nº 05 de 14/01/91.

omunicamos aos Empregados em Institutos de Beleza e Cabeleireiros de Senhoras representados pelo 
S.E.T.H. Votuporanga que foi firmada a Convenção Coletiva de Trabalho 2017 após a negociação C

coletiva realizada pelo nosso sindicato com apoio da Federação dos Empregados em Turismo e Hospitali-
dade do Estado de São Paulo - FETHESP, da qual somos filiados. A nova Convenção tem vigência de 1º de 
junho de 2017 a 31 de maio de 2019. Confira o que mudou:

Telefone: (17) 3421-8563
sindturvotuporanga@gmail.com
Rua Paraíba, 3718 - Patrimônio Velho - Votuporanga/SP
Presidente: Antônio Caneli de Freitas

Filiado à

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E
HOSPITALIDADE DE VOTUPORANGA E REGIÃO



A importância dos sindicatos em tempos de crise
ompanheiros e Companhei-
ras, em tempos de aumento C

do desemprego e ataques aos 
direitos dos trabalhadores, mais 
do que nunca é fundamental ser 
associado ao sindicato para ga-
rantir o direito às conquistas sa-
lariais 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 des-
sa perversa reforma trabalhista, 
que em nada contribui para me-
lhorar a vida dos trabalhadores. 
Ao invés disso, facilita a retirada 
de direitos, colocando a faca e o 
queijo na mão dos patrões.

 Preocupado com esse 
ataque promovido pelo governo 
Temer à classe trabalhadora, o 
S.E.T.H. Votuporanga vem bus-
cando alternativas para preser-
var direitos por meio das nego-
ciações e acordos coletivos de 
trabalho.
 É parte fundamental des-
se processo a participação dos 
trabalhadores nas discussões, 
nas atividades e no dia-a-dia da 
entidade sindical, fortalecendo 
nossa luta por condições de tra-
balho e vida cada vez melhores.
 Nossa luta é pela manu-
tenção dos empregos, pela am-
pliação de direitos, em defesa do 
direito sagrado à aposentadoria, 
e no combate à precarização.
 Associe-se ao sindicato. 
Juntos somos mais fortes.

(17) 3421-8563
Denuncie ao sindicato

o assédio moral no traba-
lho, o não cumprimento 

da Convenção Coletiva e 
o desrespeito à legislação 
trabalhista. Seu nome será 
preservado e seus direitos 

serão defendidos.

DISQUE DENÚNCIAPOR DENTRO DA CONVENÇÃO

Para solicitar a
íntegra da Convenção
Coletiva de Trabalho
2017-2018, entre em

contato com o sindicato
pelo telefone

(17) 3421-8563
ou pelo e-mail:

sindturvotuporanga@gmail.com

Av. Emilio Arroyo Hernandes, 2173 – 
Pozzobon - Tel.: (17) 3423-6619

 Para o trabalhador titular, os 
seguintes tratamentos são gratuitos: 
restauração em resina e em amalgama, 
limpeza e extração simples. Demais 
tratamentos com descontos pré-fixados. 
É necessário retirar autorização no 
sindicato para realizar a consulta.

DENTISTA PARA ASSOCIADOSOUTROS SERVIÇOS

• Cálculos rescisórios
• Esclarecimento de dúvidas trabalhistas

• Cumprimento das Convenções 
Coletivas de Trabalho

• Fiscalização
• Homologações

• Atendimento de base

       (17) 3421-8563
sindturvotuporanga@gmail.com

Antônio Caneli de Freitas
Presidente do S.E.T.H. VOTUPORANGA



ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

 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 máxi-
mo 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.

CLÁUSULAS NOVAS

BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR
 A entidade sindical prestará indistintamente a todos os trabalhadores subordinados a esta 
Convenção Coletiva de Trabalho, benefícios sociais em caso de: nascimento de filho, acidente, 
enfermidade, aposentadoria, incapacitação permanente ou falecimento, conforme tabela de benefícios 
definida pelos sindicatos e discriminada no Manual de Orientação e Regras, por meio de organização 
gestora especializada e aprovada pelas entidades Sindicais Convenentes.

ESTABILIDADE DA GESTANTE
 Garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, até 45 (quarenta e cinco) dias após 
o término do período de licenciamento legal, resguardadas as hipóteses de contrato a prazo, rescisão 
por justa causa, acordos para rescisão e pedido de demissão.

ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO
 Buscando a segurança jurídica neces-
sária nas relações de trabalho e implementando 
a prevalência do negociado sobre o legislado, 
fica estabelecido que os acordos coletivos a se-
rem firmados entre as empresas e seus empre-
gados, deverão ter assistência e homologação 
das Entidades Sindicais profissional e patronal.

QUITAÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS
 Buscando a segurança jurídica neces-
sária nas relações de trabalho e implementando 
a prevalência do negociado sobre o legislado, 
fica estabelecido que as quitações de verbas 
trabalhistas (sejam rescisórias ou não), deverão 
ter assistência e homologação da Entidade Sin-
dical profissional.

ESTABILIDADE GERAL
 Fica garantida estabilidade para todos os empregados da categoria no mês da data base 
(junho/2017) e no mês subsequente à data base (julho/2017).



Benefícios do sindicato para os trabalhadores associados

Juntos somos mais fortes!

FIQUE SÓCIO!
Lute conosco por seus direitos

e desfrute dos benefícios
do seu sindicato

Entre em contato com o sindicato e confira mais benefícios: (17) 3421-8563

OFTALMOLOGISTAS (VOTUPORANGA)

Dr. Benedito Aurélio M.de Lacerda
Rua Santa Catarina – Telefone: (17) 3423-4824

Consulta agendada direto no consultório,
no valor de R$ 100,00 retirando a

autorização de consulta no Sindicato.

Dr.ª Virginia Madeira
Av. da Saudade, 2526 – Fone (17) 3422-3162

Consulta agendada direto no consultório,
no valor de R$ 150,00 retirando a

autorização de consulta no Sindicato.

CIRURGIÃO DENTISTA (FERNANDÓPOLIS)

Rua Rio de Janeiro, 1964 – Centro
(Anexo ao Sindicato dos Empregados Rurais)

Telefone: (17) 3442-1059
Tratamentos como limpeza e extrações simples, 

restauração em resina ou em amalgama
e pequenas cirurgias são gratuitos; demais trata-

mentos devem ser negociados
diretamente com o cirurgião.

Necessário retirar autorização em nosso
escritório Fernandópolis para consulta e

tratamento: Av. Ângelo Miotto, 236 - Centro

CIRURGIÃO DENTISTA (JALES)

Rua Três, 2646 – Sala 05 – Centro
Telefone: (17) 3621-3591

Tratamos como: limpeza e extrações simples, 
restauração em resina ou em amalgama e

pequenas cirurgias são gratuitos; demais trata-
mentos devem ser negociados diretamente

com o cirurgião.
O trabalhador precisa retirar autorização em

nosso escritório em Jales para consulta
e tratamento: Rua Fortaleza, 1978 - Jd. São Jorge

HOTEL FAZENDA FOZ DO MARINHEIRO 
(CARDOSO)

Rodovia José de Abreu, KM 12,5,
Zona Rural – Cardoso/SP

Telefones: (17) 3466-6129 / 3466-6133
www.fozdomarinheiro.com.br

20% de desconto no meio de semana; 
10% de desconto nos finais de semana;

5% de desconto nos feriados.
Pagamento a vista (dinheiro ou cartão).

HM CENTRO AUTOMOTIVO (VOTUPORANGA)

Avenida Cesp, 2260 – Pozzobon
Telefone: (17) 3422-7080

10% de desconto em qualquer peça elétrica;
10% De desconto em peças de ar condicionado;

5% de desconto em peças mecânicas.
Pagamento a vista dinheiro/cartão

(débito/crédito).

ÓTICA A OCULISTA (VOTUPORANGA)

Rua Santa Catarina, 3425 – Patrimônio Velho
Telefone: (17) 3422-6133
15% de desconto à vista

e 10% de desconto à prazo;
Pagamento em até 6 vezes no cartão,

cheque ou crediário com entrada; basta o
trabalhador apresentar a carteirinha do Sindicato.


