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VITÓRIA!!!
SINDICATO CONQUISTA 6% DE REAJUSTE!
Além do reajuste de 6% conquistado em julho/2012, o nosso sindicato conseguiu mais 6%
para os trabalhadores da categoria. O percentual é retroativo ao mês de março de 2013.
Conﬁra abaixo os novos valores, conforme o reajuste, conquistados:
Reajuste Salarial

Reajuste Salarial - 6% (seis por cento): Fica estabelecido o reajuste salarial, a partir
de 01/03/2013, de 6% (seis por cento).
Função

Piso (R$)

Índice (%)

Menor Aprendiz

R$ 678,00

Aumento de 9% em
relação ao piso anterior.

Recepcionista, Mensageiro, Copeiro,
Servente e Serviços Gerais

R$ 775,00

Auxiliares de desenvolvimento infantil (ADI),
Monitoras e demais empregados

R$ 800,00

Aumento de 16,55% em
relação ao piso anterior.
Aumento de 10,80% em
relação ao piso anterior.

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

Valor (R$)

Cesta Básica / Vale Alimentação (mensal)

R$ 85,00

Vale-Refeição (por dia)

R$ 14,00

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 6% (seis por cento).
Manutenção das Cláusulas Anteriores

Ficam mantidas as demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho anterior.
HOMERO FRACCARI
DIRETOR - PRESIDENTE
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Sindicato entra na
Justiça para receber
multas por atraso
de pagamentos

E

m virtude da total falta de vontade e respeito do Instituto
Vida e da Prefeitura de Cotia
em pagar as multas por atraso
nos pagamentos dos trabalhadores da nossa categoria,
o SindBeneﬁcente/Cotia foi
obrigado a entrar na Justiça do
Trabalho para adquirir o devido
direito dos trabalhadores, conforme determinam o artigo 477
CLT. e a cláusula 6º da CCT.
Mesmo reconhecendo o esforço de membros da Prefeitura,
como é o caso do vice-prefeito, sr. Moisés Cabrera e da
dra. Priscila Camargo, infelizmente existem setores da Prefeitura que não fazem questão
nenhuma de efetuar o pagamento da multa. Isso acaba,
na verdade, prejudicando a
população, uma vez que, pela
interferência da Justiça do Trabalho, os gastos acabam sendo maiores para a sociedade.
OBS: agradecemos também
o ex-secretário da Saúde, sr.
Paulo Sérgio dos Santos (PC),
que, mesmo dentro das suas
limitações em solucionar alguns problemas, não mediu
esforços diante desse entrave.

Homero Fraccari

Deputado Roberto Santiago é eleito
presidente da CTASP

O

dep. federal Roberto Santiago (PSD-SP) foi eleito para o cargo de presidente da Comissão do
Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara Federal (CTASP). “A CTASP tem importância
estratégica não somente para os trabalhadores, mas
para os servidores públicos municipais, estaduais e
federais que têm ali concentrado seus principais interesses. Muitos emperrados na pauta de votações”,
declarou em sua posse.
Santiago tem atuado de forma incisiva em favor
da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais e participa de
inúmeros movimentos do interesse trabalhista, como o ﬁm do fator previdenciário, cujo relatório foi aprovado por unanimidade na Comissão Especial que abordou o assunto.

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:

F

aça frio ou faça sol, a Colônia
de Férias da FETHESP (Federação dos Empregados em Turismo
e Hospitalidade do Estado de São
Paulo) é sempre uma ótima alternativa para momentos de descanso e
lazer. Situada na Praia Grande/SP,
a Colônia pode ser usufruída por todos os associados e dependentes
do SindBeneﬁcente/Cotia. Entre
em contato com a secretaria da
colônia para mais informações e
fazer sua reserva, pelo telefone
(13) 3494.2579 ou pelo e-mail:
coloniadeferias@fethesp.org.br.
Entre em contato com o seu sindicato

Para saber os valores reajustados do seguro de vida para cada situação, entre em contato com o seu sindicato pelo tel: (11) 4243-1198
/ 4243-1803 ou pelo e-mail: sindbeneficentecotia@terra.com.br.
Jornalismo e Diagramação: Erick Paytel.

www.amatracacotia.com.br

