SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO
E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO
Filiado à
Telefone: (19) 3434-6777 | (19) 3434-0558
siethosp@terra.com.br
Rua Bernardino de Campos, 887 - Bairro Alto - Piracicaba/SP
Presidente: Rosicléia da Silva Alves

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

C

omunicamos aos trabalhadores em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas representados
pelo SIETHOSP 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
A partir de 01/07/2017 fica estabelecido o reajuste salarial de 6% (SEIS POR CENTO)

Veja os novos Pisos Salariais por Função
FUNÇÕES

PISO SALARIAL

Menor Aprendiz
Recepcionista
Mensageiro
Servente
Copeira
Serviços Gerais
Demais Funções
Auxiliar de Limpeza
Porteiro
Vigia
Lactarista
Cozinheiro
Auxiliar de Cozinha
Monitor / Educador
Assistente Administrativo
Assistente Social
Instrutor
Operador de Telemarketing
Pedagogo
Coordenador Pedagogico
Cuidador de Idoso
Auxiliar de Enfermagem
Técnico de Enfermagem

R$ 937,00
R$ 1.048,18
R$ 1.048,18
R$ 1.048,18
R$ 1.048,18
R$ 1.048,18
R$ 1.078,13
R$ 1.078,13
R$ 1.078,13
R$ 1.078,13
R$ 1.078,13
R$ 1.083,08
R$ 1.078,13
R$ 1.213,83
R$ 1.078,13
R$ 1.386,48
R$ 1.213,83
R$ 1.078,13
R$ 1.213,83
R$ 1.213,83
R$ 1.078,13
R$ 1.213,83
R$ 1.386,48

www.siethosp.com.br

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

VALOR

Vale-Refeição (por dia)

R$ 19,40

Cesta Básica / Vale Alimentação (mensal)

R$ 137,80

Atenção!!! A cesta básica/vale alimentação deve ser fornecida através de ticket, cartão magnético ou
outro método similar que tenha a mesma finalidade, ficando vedado o fornecimento através de cesta
básica com alimentos.

SEGURO DE VIDA GRATUITO EM GRUPO
A conquista do Seguro de Vida gratuito em grupo é resultado de muitos anos de luta do nosso
sindicato. Ele estabelece que os empregadores deverão conceder GRATUITAMENTE seguro de vida
em grupo aos seus empregados ativos, a fim de atender as necessidades de auxílio funeral e indenização por morte ou invalidez permanente. Confira, a seguir, os valores da cobertura do seguro:
• Indenização por morte: R$ 15.500,00
• Cobertura para gastos com sepultamento: R$ 3.000,00
• Indenização por invalidez causada por acidente: R$ 15.500,00
• Indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD): R$ 15.500,00
• Indenização por invalidez permanente total por doença adquirida no exercício profissional: R$ 15.500,00
• Indenização por morte de cônjuge: R$ 7.750,00
• Indenização por morte de filho: R$ 3.875,00
• Indenização por nascimento de filho portador de invalidez: R$ 3.875,00
• Ocorrendo a morte do empregado (a) por qualquer causa, independentemente do local ocorrido, os
beneficiários do seguro deverão receber duas cestas básicas (50 kg de alimentos). Neste caso, as cestas básicas não poderão ser substituídas e nem convertidas por dinheiro ou cartão alimentação, no intuito de preservar o propósito real do beneficio e garantir o cumprimento da obrigação mínima estipulada.

CESTAS NATALIDADE
Oocorrendo o nascimento de filho(s), a funcionária (cobre somente titular do sexo feminino)
deverá receber da seguradora duas Cestas Natalidade, caracterizadas como um KIT MAMÃE e um KIT
BEBÊ, contendo:

KIT MAMÃE
PRODUTO / MEDIDA

• Açúcar Cristal 5KG
• Arroz Agulhinha T1 5KG
• Aveia em Flocos 250GR
• Biscoito Cream Cracker 200GR
• Biscoito Maisena 200GR
• Café 500GR
• Canjiquinha 500GR
• Composto Lácteo 400GR
• Molho de Tomate 340GR
• Farinha de Mandioca Crua 500GR
• Farinha de Milho 1KG

• Feijão Carioca 2KG
• Fubá 2KG
• Leite Condensado 790GR
• Macarrão Semola Espaguete 1KG
• Macarrão Semola Parafuso 500GR
• Óleo de Soja 1,8LT
• Sal Refinado 1KG
• Sardinha em Óleo 250GR
• Semente de Linhaça 500GR
• Suco Concentrado 1LT
• Azeite de Oliva Extra Virgem 200ML

KIT BEBÊ
PRODUTO / MEDIDA
• Algodão 100GR
• Fralda Descartável Tamanho P 11 Unidades 1
• Chupeta de Silicone 1
• Gaze Esterelizada Pacote c/10 unidades 2
• Cotonete c/ 75 Unidades 1
• Lenço Umedecido c/70 Unidades 2
• Fralda Descartável Tamanho M 10 Unidades 2
• Mamadeira 1

SIETHOSP garante aos trabalhadores da ABBC de
Iracemápolis o recebimento de suas verbas rescisórias
A equipe de base do
SIETHOSP realizou, no dia 17
de agosto, assembleia com os
empregados da Associação
Brasileira de Beneficência Comunitária (ABBC), de Iracemápolis/SP, para intermediar
acordo entre os trabalhadores,
a entidade e a Prefeitura para o
pagamento das verbas rescisórias dos trabalhadores.
Após votação, o acordo
foi aceito pelos funcionários,
que, com isso, puderam finalmente sacar o FGTS e o seguro-desemprego.

Equipe do SIETHOSP se reuniu com trabalhadores da ABBC em Iracemápolis

POR DENTRO DO SINDICATO
Os trabalhadores
podem consultar a
lista completa de
benefícios oferecidos
pelo sindicato aos
associados em
nosso site.

Atenção: Convenção Coletiva
impõe multa por salário atrasado

Acesse:
www.siethosp.com.br

DISQUE DENÚNCIA
(19) 3434-6777
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.

Informamos aos Trabalhadores
em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas que, conforme estabelecido pela Convenção Coletiva
de Trabalho da nossa categoria, caso
o empregador não pague o salário em
dia, deverá pagar ao trabalhador multa
de um dia de trabalho para cada dia de
atraso - 1/30 (um trinta avos) da remuneração devida.
Rosicléia da Silva Alves
Presidente do SIETHOSP

Benefício do sindicato para os associados: Atendimento odontológico

T

emos atendimento gratuito
para consultas, obturações
e limpeza dentária. Parte ortodôntica (aparelhos) são feitas
com ótimo desconto para associados e dependentes com a
carteirinha.
Horários: Segunda-feira, das 8h30 às 16h45, e terça-feira, das 13h às 16h45.

Os atendimentos são
feitos na sede do sindicato, localizado na Rua Bernardino de
Campos, 887 - Bairro Alto, Piracicaba/SP.
Agende sua consulta
pelo telefone: (19) 3434-6777.
Dra. Francine - clínica geral
Dra. Rebeca e Dra. Annelise ortodontia

Sindicato dos Empregados em Turismo
e Hospitalidade de Piracicaba e Região

FIQUE SÓCIO!

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

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

S

ituada numa das praias mais visitadas do litoral
paulista, a Colônia de Férias da FETHESP dispõe de 23 apartamentos, com capacidade para até
115 pessoas. A 600 metros do mar, você desfrutará
de conforto e segurança, e ainda vai saborear deliciosas 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 reserva 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
facebook.com/fethesp

SIETHOSP, um sindicato que pensa em você!

