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VITÓRIA!!!
SINDICATO CONQUISTA 7.5% DE REAJUSTE!
Comunicamos aos trabalhadores em Instituições Beneﬁcentes, Religiosas e Filantrópicas representados
pelo SindBeneﬁcente Cotia e região que os pisos salariais da categoria foram reajustados de acordo com as
negociações realizadas pelo nosso sindicato em conjunto com o sindicato patronal e a FETHESP (Federação
dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo), da qual somos ﬁliados.
Reajuste Salarial

Reajuste Salarial - 7.5% : Fica estabelecido o reajuste salarial, a partir de Março de 2014
Função

Piso (R$)

Menor Aprendiz

R$ 724,00

Recepcionista, Mensageiro, Servente, Copeira
e Serviços Gerais
Auxiliar de desenvolvimento Infantil (ADI),
Monitores e demais empregados

R$ 840,00
R$ 860,00

VEJA OS NOVOS VALORES DA CESTA BÁSICA
E DO VALE-REFEIÇÃO:
Benefício

Valor (R$)

Cesta Básica / Vale Alimentação (mensal)

R$ 100,00

Vale-Refeição (por dia)

R$ 15,50

Seguro de Vida / Auxílio Funeral

De acordo com a nova Convenção Coletiva de Trabalho, os valores para o Seguro de Vida
em Grupo / Auxílio Funeral também foram reajustados em 7.5%.
Manutenção das Cláusulas Anteriores

Ficam mantidas as demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho anterior.
HOMERO FRACCARI
DIRETOR - PRESIDENTE

www.amatracacotia.com.br

Roberto Santiago e Henrique Alves selam acordo na defesa dos consumidores
de telefonia

O

Portal do Deputado Roberto Santiago

deputado federal Roberto Santiago (PSD), vice-presidente da União Geral dos
Trabalhadores (UGT), e o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves
(PMDB) selaram acordo, na defesa dos consumidores de serviços de telefonia. Eles
se comprometeram com representantes da UGT e da Associação de Consumidores
Proteste, a elaborar um projeto de lei que contemple, dentre outras questões, a
qualidade de cobertura, a velocidade da internet e a eﬁciência da ﬁscalização da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
“Em abril, faremos uma reunião com representantes das operadoras, associações,
Anatel, Proteste e UGT para elaborar essa proposta com foco nos direitos desse
consumidor. A velocidade de internet, a cobertura, atrasos na instalação de linhas,
cobranças abusivas e propagandas enganosas serão objeto desse projeto de lei que tramitará em caráter de urgência. As empresas
não podem continuar vendendo aparelhos e linhas sem limite, sem que haja condição de atendimento para esses milhões de
consumidores. E o consumidor não pode continuar pagando por um serviço que ele não tem”, declarou Santiago.
O mau atendimento de operadoras lidera o ranking de reclamações dos órgãos de defesa do consumidor.
Fonte: Portal do Deputado Roberto Santiago

Justiça decide que FGTS
pode ser usado para pagar
pensão alimentícia

Divulgação

A Justiça Federal decidiu quinta-feira (13)
que o trabalhador pode usar o saldo do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para pagar a pensão alimentícia.
O entendimento foi ﬁrmado pela Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais (TNU), vinculada ao
Conselho da Justiça Federal (CJF).
Os integrantes do colegiado decidiram
restabelecer uma decisão da Justiça de
Santa Catarina que autorizou um trabalhador
a sacar o valor retido na conta do FGTS
para fazer o pagamento do débito. A decisão
foi revertida em função do entendimento
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
autoriza o saque.
De acordo com a turma, apesar da
Lei 8.036/90, que trata dos casos em que
o dinheiro pode ser sacado, não deﬁnir
que o dinheiro do FGTS deve ser utilizado
para pagamento de pensão, a necessidade
de garantir alimentos é assegurada pela
Constituição.
“Segundo o entendimento do STJ, está a
obrigação alimentícia devida pelo titular da
conta vinculada a seus dependentes, em
decorrência dos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa
humana”, aﬁrmou o juiz federal Gláucio
Maciel, relator do processo.

Nosso sindicato atua nessas
cidades:

Cotia, Alumínio, Araçariguama, Barra do Turvo,
Cajati, Eldorado, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica
da Serra, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Juquitiba,
Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo,
Pirapora do Bom Jesus, Registro, São Lourenço
da Serra, Sete Barras e Vargem Grande Paulista.

COLÔNIA DE FÉRIAS:
Localizada na Vila Mirim, Praia
Grande, a Colônia de Férias da
FETHESP abriga até 115 pessoas.
Possui em sua extensão , o máximo
de conforto para os seus hóspedes
como ventiladores no teto, refeitório,
lanchonete, salão para eventos, rede
com acesso a internet, piscina adulto
e infantil, churrasqueira de frente para
a piscina, sala de jogos com ﬂiperama,
pebolim, ping-pong e sinuca. Para
hospedar-se é necessário fazer a
reserva por meio do seu sindicato ou
entidade conveniada.
Para mais informações, entre em
contato com a Colônia de Férias:
Tel: (13) 3494-2579 ou por e-mail:
coloniadeferias@fethesp.org.br

Fonte: Agência Brasil
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