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Filiado à

A partir de 01/03/2017 fica estabelecido o reajuste salarial de 6% (SEIS POR CENTO)

omunicamos aos trabalhadores em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas representados 
pelo SETH Campinas que foi firmada a Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018 após negocia-

Veja os novos Pisos Salariais por Função

C
ções 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:

SETH CAMPINAS

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

Sindicato conquista 6% de reajuste e
salários crescem mais do que a inflação

VITÓRIA!!!

REAJUSTE  SALARIAL

FUNÇÕES PISO  SALARIAL

BENEFÍCIOS VALOR

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO
E HOSPITALIDADE DE CAMPINAS

Cesta Básica / Vale Alimentação (mensal)

Vale-Refeição (por dia) R$ 19,50

R$ 128,30

Menor Aprendiz

Auxiliar de Enfermagem R$ 1.305,00

R$ 937,00

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil / ADI

Assistente Social R$ 1.378,00

R$ 1.305,00

Educador do Terceiro Setor

Instrutores de Atividade de Educação Física R$ 1.669,00

R$ 1.590,00

Técnico de Enfermagem

Professor de Educação Infantil do Terceiro Setor R$ 2.022,00

R$ 1.669,00

Demais funções R$ 1.113,00



Bem-vindos ao SETH Campinas
om o compromisso de mo-
dernizar e acompanhar as 

Ruthembergue Moura
Presidente do SETH Campinas

C
transformações do movimen-
to sindical, o SETH Campinas 
aposta em um novo modelo de 
gestão administrativa e de rela-
cionamento com os trabalhado-
res das instituições beneficen-
tes, religiosas e filantrópicas.
 A nova iniciativa, ideali-
zada pelo presidente Ruthem-
bergue Rodrigues de Moura, 
busca uma maior interação com 
os trabalhadores na base em 
visitas às entidades do terceiro 
setor de Campinas, onde o sin-
dicato levará não só circulares e 
informativos aos trabalhadores 
como também serão realizadas 
reuniões com a categoria a fim 
de esclarecer direitos contidos 
na legislação e na Convenção 

Coletiva de Trabalho. Outra ino-
vação do SETH Campinas é a 
criação de um site do sindicato 
contendo todas as informações 
necessárias aos trabalhadores 
dentro da relação capital-traba-
lho.
 “Acreditamos que a cria-
ção do site e desse trabalho de 
aproximação dos trabalhadores 
na base é fundamental para o 
crescimento da categoria profis-
sional e também do próprio sin-
dicato. Todos os trabalhadores 
têm o direito de estarem infor-
mados sobre tudo que acontece 
no mundo do trabalho e no seu 
sindicato. Esse é o nosso com-
promisso”, disse o presidente 
Ruthembergue. “Venham conhe-
cer o nosso sindicato e os bene-
fícios que oferecemos.”

(19) 3236-3263
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 DENÚNCIA

POR DENTRO DA CONVENÇÃO

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

contato com o sindicato
pelo telefone

(19) 3236-3263
ou pelo e-mail:

sindturc2017@hotmail.com

SETH Campinas, você pode confiar!

Consultas e exames
a preços populares.

Exames laboratoriais, RX,
ultrassom, eletro, tomografia,

ressonância magnética,
ecografia e mamografia.

Horários agendados /
Atendimento personalizado

Atendemos nas
seguintes especialidades:
Cardiologia, clínica geral,

dermatologia, fonoaudiologia, 
gastro, ginecologia, oftalmo-
logia, otorrinolaringologia, 
ortopedia, pneumologia, 

vascular, geriatria, nutrição, 
psicologia, urologia, pedia-

tria, neurologia e psiquiatria.

Atendimento: Segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h 

Sábado, das 8h às 12h
Fone: (19) 3045-9140

VIVO: (19) 99801-4855
CLARO: (19) 99232-5825

Av. Anchieta, 948 - Centro
Campinas/SP

www.docctormed.com.br

Convênio para
os associados:



SINDICALISMO É COISA SÉRIA

ituada numa das praias mais visitadas do litoral 
paulista, a Colônia de Férias da FETHESP dis-

Benefício do sindicato para os associados: Colônia de Férias da FETHESP

S
põe de 23 apartamentos, com capacidade para até 
115 pessoas. A 600 metros do mar, você desfrutará 
de conforto e segurança, e ainda vai saborear deli-
ciosas refeições no café da manhã, almoço e jantar. 
Os dormitórios são equipados com ventilador de teto, 
roupa de cama, banheiro privativo, cama de solteiro, 
cama de casal e/ou beliches. A colônia possui ainda 
piscina, rede de biribol, bar, karaoke, churrasqueira, 

refeitório, sala de mamadeira, salão de jogos, sala 
de TV e auditório para eventos.
 Para hospedar-se é necessário fazer a reser-
va por meio do sindicato.

COLÔNIA DE FÉRIAS DA FETHESP
Av. dos Sindicatos, 625 – Vila Mirim
Praia Grande/SP – CEP: 11704-650

www.fethesp.org.br
www.facebook.com/fethesp

SETH Campinas
Mais do que um sindicato, uma Família.

Nos bons e nos maus momentos,
conte sempre com a gente.
Nós vamos proteger você.

Fique Sócio!

Benefício do sindicato para os associados: Atendimento odontológico
 Pensando na saúde e no 
bem-estar dos associados e seus 
dependentes, o SETH Campinas 
disponibiliza tratamento odontológi-
co na sede do sindicato, localizado 
na avenida Anchieta, 864 - Centro, 
Campinas/SP. 
 O atendimento é realizado 
de terça-feira, das 8h às 16h, e de 
quinta-feira, das 13h às 16h30.

 A serviço dos trabalhadores 
está a Dra. Vânia Luppi, que realiza 
tratamentos clínicos odontológicos, 
como restaurações, limpeza, raspa-
gem, extrações simples e tratamen-
to de canal.
 Para ser atendido o asso-
ciado precisa agendar consulta pelo 
telefone (19) 3236-3263, ou por e-
-mail: sindturc2017@hotmail.com


