SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E
HOSPITALIDADE DE VOTUPORANGA E REGIÃO
Telefone: (17) 3421-8563
sindturvotuporanga@gmail.com
Rua Paraíba, 3718 - Patrimônio Velho - Votuporanga/SP
Presidente: Antônio Caneli de Freitas

Filiado à

Atenção companheiros e companheiras

C

Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e
Filantrópicas representados pelo S.E.T.H. Votuporanga

omunicamos aos trabalhadores em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas representados
pelo S.E.T.H. Votuporanga que foi firmada a Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018 após
negociações realizadas em conjunto com a FETHESP (Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo), da qual somos filiados. Confira o que mudou:

REAJUSTE SALARIAL
Fica estabelecido o reajuste salarial de 6,58% a partir de 1º de fevereiro de 2017.

Veja os novos Pisos Salariais por Função
FUNÇÃO

PISO SALARIAL

Faxineira
Serviços Gerais
Lavadeira

R$ 1.139,00
R$ 1.128,00
R$ 1.139,00

Ajudante Geral

R$ 1.128,00

Zelador

R$ 1.164,00
R$ 1.202,00
R$ 1.128,00
R$ 1.177,00
R$ 1.165,00
R$ 1.202,00
R$ 1.128,00
R$ 1.329,00
R$ 1.392,80
R$ 1.519,00
R$ 1.646,00
R$ 1.772,00
R$ 1.141,00
R$ 1.202,00
R$ 1.329,00
R$ 2.025,00
R$ 2.025,00
R$ 2.279,00
R$ 1.128,00

Porteiro
Auxiliar de Cozinha
Cozinheira
Costureira
Encarregado de Serviços Gerais
Operador de telemarketing – 06 horas/dia
Secretária
Auxiliar de Escritório
Auxiliar Administrativo
Assistente Administrativo
Encarregado Administrativo
Cuidador
Monitor
Educador Social
Pedagogo
Assistente Social – 30 horas/semanais
Coordenador de Projeto Social
Demais Funções

PISO SALARIAL PARA OS EMPREGADOS DE INSTITUIÇÕES BENEFICENTES
QUE OFERECEM SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS MANTIDOS
POR ENTIDADES BENEFICENTES, FILANTRÓPICAS E RELIGIOSAS
Para os empregados de instituições que oferecem serviços hospitalares e ambulatoriais mantidas
por entidades beneficentes, filantrópicas e religiosas, sujeitos ao regime de trabalho de tempo integral e parcial, a partir de 01/02/2017, ficam asseguradas as seguintes importâncias, a título de salário de admissão:

A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2017

VALOR

Para os empregados que trabalham em jornadas de
8 horas diárias (220 horas/mês)

R$ 1.153,00

PISO PARA OS TRABALHADORES QUE REALIZAM JORNADA DE ATÉ 4 HORAS DIÁRIAS
Para os empregados que cumprem jornada diária de até 04 horas, fica assegurado a
partir de 1º de fevereiro de 2017 até 31 de janeiro de 2018 o salário hora proporcional ao piso
mínimo da função exercida.

Veja os novos valores da Cesta Básica e do Vale-Refeição:
BENEFÍCIO

VALOR

Cesta Básica / Cartão Alimentação (mensal)

R$ 185,00

Vale-Refeição (por dia)

R$ 12,00

VALE TRANSPORTE
O desconto do vale transporte para os empregados que recebam referido beneficio, fica limitado
ao máximo de 4% (quatro por centro), calculados sobre os salários base dos mesmos.

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
Fica fixado para cada lapso de 02 (dois) anos de efetivo trabalho do empregado para o mesmo empregador, um adicional por tempo de serviço à razão de 1% (um por cento), limitado ao máximo de 10 % (dez por cento) o qual deverá constar de forma destacada no recibo de pagamento do
empregado. Os funcionários que em 30/06/2008 já vinham recebendo adicional por tempo de serviço
superior a 10% (dez por cento) terão o percentual atual mantido.

HORAS EXTRAS

ADICIONAL TRABALHO NOTURNO

Concessão de 50 % (cinquenta por
cento) de adicional para as duas primeiras horas, e de 100% (cem por cento) para as demais.

Pagamento de 30% (trinta por cento)
de adicional para o trabalho prestado entre 22:00
e 05:00 horas, bem como sobre as horas prorrogadas, de acordo com o art. 73, § 5º da CLT.

As jornadas realizadas em dias de Folga
ou Feriados serão remuneradas com acréscimo
de 100% (cem por cento), quando não compensadas, de acordo com disposição prevista na
Súmula 146 do TST.

Fica assegurado aos empregados admitidos no período anterior a 01/02/2003 o recebimento de 50% (cinquenta por cento) a título
de Adicional Noturno, como garantia de irredutibilidade salarial.

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

A importância dos sindicatos em tempos de crise

C

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
Antônio Caneli de Freitas
Presidente do S.E.T.H. VOTUPORANGA queijo na mão dos patrões.

POR 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

Preocupado com esse
ataque promovido pelo governo
Temer à classe trabalhadora, o
S.E.T.H. Votuporanga 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 sindicato.
Juntos somos mais fortes.

DISQUE DENÚNCIA

(17) 3421-8563
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.

OUTROS SERVIÇOS

DENTISTA PARA ASSOCIADOS

• Cálculos rescisórios
• Esclarecimento de dúvidas trabalhistas
• Cumprimento das Convenções
Coletivas de Trabalho
• Fiscalização
• Homologações
• Atendimento de base

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

(17) 3421-8563
sindturvotuporanga@gmail.com

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.

Benefícios do sindicato para os trabalhadores associados
OFTALMOLOGISTAS (VOTUPORANGA)

CIRURGIÃO DENTISTA (FERNANDÓPOLIS)

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.

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 tratamentos devem ser negociados
diretamente com o cirurgião.
Necessário retirar autorização em nosso
escritório Fernandópolis para consulta e
tratamento: Av. Ângelo Miotto, 236 - Centro

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 (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 tratamentos 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)

ÓTICA A OCULISTA (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).

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.

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

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

Juntos somos mais fortes!

