
 Comunicamos aos Empregados em Empresas de Conservação, Manutenção e Assistência 
Técnica de Elevadores e Similares representados pelo SEECMATESP 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 agosto de 2017 
a 31 de julho de 2018. Veja o que mudou:

R$ 1.088,75 Para os empregados administrativos de empresas com até 249 funcionários
R$ 1.239,32 Para os empregadosadministrativosde empresas com maisde 249funcionários
R$ 1.262,49 Nas funções técnicas para empregados em período de aprendizagem
R$ 1.505,72 Para as funções técnicas em empresas com até 249 funcionários
R$ 1.969,02 Para as funções técnicas em empresas com mais de 249 funcionáriosVALE

PISOS SALARIAIS

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR

REAJUSTE SALARIALVALE REFEIÇÃO CESTA BÁSICA / 
CARTÃO ALIMENTAÇÃO

ABONO SALARIAL

 Fica estabelecido o reajuste 
percentual de 2,5%, a partir de 1º de 
agosto de 2017
  Percentual superior se compa-
rado as demais categorias como 
Correios que obteve um percentual de 
2,07%, e o Sindicato dos Oficiais de 
Alfaiates e Costureiras que obteveum 
reajuste de 2,09%

No valor de R$ 23,00 (reais) 
em número de dias úteis de 
cada mês.

Mensalmente, R$ 160,00 ou 
Cesta Básica de alimentos não 
perecíveis com uma quantidade 
nunca inferior a 30 Kg. 
A empresa que optar pelo Con-
vênio Médico Standard para 
seus empregados e 
dependentes, estará 
desobrigada a fomecer a Cesta 
Básica ou Cartão-Alimentação.

Nos meses de Fevereiro/2018; 
Março/2018; Abril/2018 e 
Maio/2018 será concedido aos 
empregados abono salarial equiva-
lente a 3%, calculado sobre os 
salários de 31/07/2017.

A Participação nos Lucros e Resultados - PLR deve 
ser paga em duas parcelas, com valores diferenciados 
de acordo com o número de empregados. O primeiro 
vencimento deverá ser pago até o dia 05/01/2018 e o 
segundo tem prazo até 06/07/2018.

R$ 84,00.........................(de 01 a 25 Empregados)
R$ 180,40.......................(de 26 a 50 empregados)
R$ 316,72.......................(de 51 a 75 empregados)
R$ 389,50.....................(de 76 a 175 empregados)
R$ 497,12....................(de 176 a 249 empregados)

Filiado à

Noticías

INFORMATIVO

E-mail: seecmatesp.secretaria@ig.com.br | Tel.: (11) 3159-4203

Sindicato dos Empregados nas Empresas de Conservação, Manutenção e Assistência Técnica de Elevadores e Similares do Estado de São Paulo

Novembro de 2017

Presidente: José A. dos Santos, o Augusto do Jornal

Empregados em Empresas de Conservação, Manutenção e Assistência 
Técnica de Elevadores e Similares representados pelo SEECMATESP



“Para salvar sua pele das denúncias de 
corrupção, Temer derruba 

direitos trabalhistas”
Por
Augusto do Jornal

 Não tenho dúvidas de que no futuro bem próximo, 
quem for narrar os fatos históricos que marcaram os bastido-
res da atual política brasileira, vai ter que falar das ações do 
presidente Michel Temer contra os trabalhadores, ou estará 
mentindo. Desde que assumiu o cargo com a saída de Dilma 
Rousseff, o presidente golpista iniciou sua artilharia pesada 
para derrubar direitos trabalhistas e, ao mesmo tempo, salvar 
sua pele das denúncias de corrupção, agradando empresá-
rios, com a ajuda da maioria dos deputados e senadores das 
bancadas mais conservadoras. A Lei da Terceirização 
aprovada na Câmara e no Senado, sancionada por Temer, 
garante às empresas que contratem empregados terceiriza-
dos até para as atividades-fim. Em outras palavras, danem-se 
aqueles que se especializaram para exercer suas profissões 
dignamente, com bons salários, benefícios. O que vale agora 
é o trabalho de outras pessoas para todas as funções, com 
os salários achatados e menos garantias, através de empre-
sas terceirizadas.
Após a Lei da Terceirização, Temer e seus comparsas 
conseguiram também instituir a Reforma Trabalhista – outra 
bomba jogada na direção da classe trabalhadora. As novas 
mudanças ferem a Constituição Federal e a CLT, conforme 
consta de estudo elaborado por advogados da Bahia que lista 
120 pontos com os prejuízos dessa reforma.
É bom lembrar que em meio a esses ataques do governo 
federal, as centrais sindicais e os movimentos populares 
organizaram duas greves gerais: a primeira, no dia 28 de abril 
passado, teve a adesão de 40 milhões de trabalhadores. Um 
grande ato de revolta, menosprezado pela mídia nacional que 
preferiu focar nos confrontos entre policiais e manifestantes. 
Infelizmente, a segunda Greve Geral, programada para o dia 
30 de junho, foi levada a sério apenas pela central CGTB, 
acabou esvaziada por alguns setores do movimento sindical 
que acreditaram na palavra de Michel Temer e tomaram 
bolada nas costas.
Outro tiro do presidente foi dado recentemente, no último dia 
16 de outubro, quando o Ministério do Trabalho publicou uma 
portaria diminuindo itens na fiscalização e punição das 

empresas que exploram o trabalho escravo. Nos bastidores, 
existe a informação de que Temer atendeu aos apelos dos 
deputados da bancada ruralista para flexibilizar o combate ao 
trabalho escravo, como moeda de troca para que os mesmos 
parlamentares votem daqui a alguns dias, no plenário da 
Câmara, a favor do presidente, em nova denúncia de crime 
em que é acusado por corrupção.
A blindagem a favor do corrupto-mor da nação deve continu-
ar, com ajuda de deputados e senadores aliados, já que ele e 
sua equipe ainda insistem em outra grande reforma: a da 
Previdência Social, com o argumento de que a mesma está 
quebrada. Querem enfraquecer cada vez mais as aposenta-
dorias públicas, em favor das aposentadorias privadas 
ofertadas pelos grandes e parceiros bancos. Um discurso 
falso de que se não houver mais aperto aos ainda não 
aposentados, não haverá dinheiro para todos. A verdade está 
expressa em Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Previdência, emitido neste dia 23 de outubro, que 
concluiu que a instituição não é deficitária, mas apenas alvo 
de má gestão. O relator da CPI, senador Hélio José (PROS-
-DF) afirmou que está havendo manipulação de dados por 
parte do governo para que seja aprovada a Reforma da 
Previdência. O senador disse: “Quando o assunto é Previdên-
cia, há uma série de cálculos forçados e irreais”. E concluiu: 
“O maior e mais grave problema da Previdência Social vem 
da vulnerabilidade e da fragilidade das fontes de custeio do 
sistema de Seguridade Social”.
Por conta de toda essa guerra planejada contra a classe 
trabalhadora brasileira, capitaneada pelo presidente e por 
seus pares (gente envolvida até o pescoço nas denúncias da 
Operação Lava Jato), cabe ao movimento sindical reforçar 
sua luta, ampliar as reuniões nos locais de trabalho, agregar 
mais sócios, melhorar sua imagem perante a sociedade, os 
trabalhadores, alertando-os sobre quem é de fato o verdadei-
ro inimigo de todos: o presidente Michel Temer. Minha 
proposta é a de realizar um Dia de Paralisação Estadual dos 
sindicatos filiados à Fethesp, com o pedido de revogação da 
Reforma Trabalhista.
Vamos juntos gritar bem alto: Fora Temer! E que nas eleições 
de 2018 nós possamos escolher um presidente honesto, 
voltado para resgatar os direitos conquistados com muita luta 
pelos trabalhadores brasileiros.

José Augustinho dos Santos, o Augusto do Jornal, 
é presidente do SEECMATESP, 2º vice-presidente 
da FETHESP e diretor Nacional de Finanças da 
CGTB

Palavra do Presidente
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Oportunidades com descontos para sócios e dependentes:

 A Faculdade 
IMPACTA oferece prepara-
ção para a realidade do 
mercado de trabalho em 
Tecnologia da Informação, 
Gestão e Design, com 
cursos de Graduação, 
Pós-Graduação, Extensão 
e MBA que garantem um 
upgrade na sua carreira.
Site:www.impacta.com.br

 Realiza mais de 60  
mil atendimentos mensais, 
com uma equipe de mais 
de 400 médicos e 300 
colaboradores. Há 50 
especialidades que vão 
desde alergologia até 
urologia.
 Consultas médicas 
gratuitas. Pagamento em 
caso de exames comple-
mentares.Site:
www.clinicafares.com.br

 A Strong tem como 
missão desenvolver e 
ampliar o capital intelectual 
por meio da educação 
continuada de excelência, 
com responsabilidade 
ambiental e social, dando 
retorno adequado ao  
investimento. Convênio 
com Unidade Santo André. 
Site: www.strong.com.br

 O Instituto Sabin 
surgiu com a missão de 
reunir e formalizar as 
práticas de responsabilida-
de social exercidas pelo 
Laboratório Sabin. Unida-
des em Campinas, Ribeirão 
Preto e São José dos 
Campos. Site:
www.institutosabin.org.br

 Um dos serviços mais 
procurados pelos associados do 
SEECMATESP e seus depen-
dentes é oTratamento Odontolá-
gico, que funciona na sede do 
Sindicato.

DRA. PRISCILA

Atendimento todas as terças-
-feiras, das 8h30 às 6h30
Tratamento gratuito que inclui:
obturação, extração e tratamento 
de canal com procedimentos de
baixa complexidade.

DRA. FABÍOLA

Tratamento Ortodôntico

Realizado uma vez por mês.

Valor: R$ 50,00 mensais.
É necessário agendar

 A Gardiencor atua 
no segmento de análises 
laboratoriais, clínica, 
cirúrgicas e tratamentos 
terapêuticos.
www.gardiencor.com.br
Consultas médicas gratui-
tas. Pagamento em caso 
de exames complementa-
res.

CONVÊNIO ODONTOLÓGICO PARA 
ASSOCIADOS E DEPENDENTES

 Apartamentos, 
colônias de férias, pousa-
das e chalés mobiliados de 
norte a sul do país. Sem 
taxa de inscrição ou custos 
de adesão ou manutenção.
www.clubdeferias.com.br

 Atendimento 
humanizado. Exames 
realizados: Anatomia 
Patológica, Análises 
Clínicas, Cardiologia, 
Densitometria Ossea, 
Mamografia, Prevenção 
Ginecológica, Raio X e 
Ullrasonoqrafia.
www.diagnosticoskou-
ros.com.br
Consultas médicas gratui-
tas. Pagamento em caso 
de exames complementa-
res.

 A H. Otica possui 
armações com visual 
elegante, social, esporte e 
discreto; modelos marcan-
tes e leves, lentes multifo-
cais com mais nitidez, 
lentes gelatinosas, tóricas, 
rígidas e fluorcarbonadas. 
Restauração em óculos 
quebrados.
www.hotica.com.br
Descontos de 10% a 20% 
de acordo com o modelo 
de óculos e forma de 
pagamento.

 O Parque Magic 
City é um complexo de 
lazer situado a 60 km da 
capital paulista, na cidade 
de Suzano, que reúne 
diversas atrações para 
todas as idades, entre 
parques aquáticos, parque 
de diversões e hospeda-
gem.
www.magiccity.com.br
Descontos de 10% a 30% 
de acordo com a quantida-
de de ingressos solicitados

Benefícios para Associados
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 Situada 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,re-
feitório, 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

Benefício do sindicato 
para os associados: 

Colônia de Férias da FETHESP

SEJA SÓCIO DO SINDICATO!
Juntos, fortalecemos a

luta por mais conquistas

Benefícios para Associados
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