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Atenção companheiros e companheiras
Sindbeneficente Cotia assina Acordo Coletivo de Trabalho com o
Instituto Acqua - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental
A Matraca Cotia e Região traz boas notícias para os empregados do Instituto Acqua: Saíram
os reajustes do salário e do vale alimentação! Após a negociação realizada entre o sindicato e
a entidade, foi firmado Acordo Coletivo de Trabalho que amplia e oficializa as conquistas do Sindbeneficente Cotia para os trabalhadores. Veja como ficou o reajuste:

REAJUSTE SALARIAL
Fica estabelecido o de reajuste salarial de 6% (SEIS POR CENTO),
a partir da data-base de 1º de agosto de 2017.
Isso significa que os trabalhadores tiveram aumento real de 3,92%
pois a inflação medida no mês de julho foi de 2,077%

Reajuste acima da inflação
significa que seu salário rende
mais durante o mês

CONQUISTA
DO SEU SINDICATO

VALE ALIMENTAÇÃO
O Vale Alimentação foi reajustado em 25%, e chegou ao valor de
R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) por mês

Palavra do Presidente
Gostaria de agradecer a toda Diretoria do Instituto Acqua - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, que, mais uma vez, demonstrou total comprometimento com a valorização e com o reconhecimento
dos trabalhadores, que prestam serviço fundamental para a sociedade.
HOMERO FRACCARI
Presidente do Sindbeneficente Cotia e Região

www.amatracacotia.org

facebook.com/amatracacotia

MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS DA CONVENÇÃO COLETIVA
Ficam mantidas também as demais cláusulas conquistadas pelo sindicato na
Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2018 e no Termo Aditivo à Convenção Coletiva de
Trabalho 2017/2018.

CONVÊNIOS PARA OS ASSOCIADOS
Unidade
Cotia

Envie para sindbeneficentecotia@terra.com.br sugestões de novos convênios

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

D

esfrute com sua família e amigos de momentos de grande diversão, excelentes refeições,
conforto e segurança na Colônia de Férias da FETHESP, localizada na Av. dos Sindicatos, 625
- Vila Mirim, Praia Grande/SP. Faça sua reserva por meio do sindicato pelo telefone: (11) 4243-1198
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