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Trabalhadores representados pelo Sindbeneficente Cotia:

Saiu o Reajuste Salarial 2020 da categoria!
Sindbeneficente Cotia e Região concluiu mais uma 
campanha salarial vitoriosa dos Trabalhadores em Insti-O

tuições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas de Cotia e re-
gião, que tem data-base no mês de março de 2020. 
 Apesar de todas as dificuldades criadas pela pande-
mia do novo coronavírus, nossa negociação garantiu reajuste 

Novos valores dos Pisos Salariais, Cesta Básica e Vale Refeição:

FUNÇÃO
Menor Aprendiz

PISO SALARIAL
R$ 1.192,80

Auxiliar de Enfermagem R$ 1.439,11
Auxiliar de Educação Infantil (ADI) / Monitores R$ 1.439,11

Assistente Social R$ 1.519,77
Educador Terceiro Setor R$ 1.753,13

Instrutores de Atividade de Educação Física R$ 1.840,30
Técnico de Enfermagem R$ 1.840,30

Professor de Educação Infantil Terceiro Setor R$ 2.229,65
Demais Empregados R$ 1.228,00

CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO

nos salários de acordo com a inflação, assim como nos bene-
fícios de vale alimentação e vale refeição. Com o mercado de 
trabalho em crise, foram poucas as categorias que alcançaram 
essa conquista.
 Além disso, foram mantidos todos os direitos da Con-
venção Coletiva do ano passado. Confira o que mudou:

 Aos empregados sindicalizados e/ou contribuintes do sindicato profissional e que não apresentarem 
carta de oposição a contribuição assistencial e que recebam até 2 pisos salariais, fica garantido vale alimentação 
no valor de R$ 136,65 por mês.

REAJUSTE SALARIAL

A partir de 01/03/2020 fica estabelecido o reajuste salarial de 3,92% (três vírgula noventa e dois por cento)

Atenção: Todas as diferenças nos salários e benefícios devem ser pagas desde o mês de março de 2020, 
data-base da categoria.
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VALE REFEIÇÃO

 Aos empregados sindicalizados e/ou contribuintes do sindicato profissional e que não apresentarem 
carta de oposição a contribuição assistencial, fica garantido o fornecimento de Vale Refeição no valor de R$ 
21,00 por dia trabalhado.



SEGURO DE VIDA GRATUITO EM GRUPO
 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 os valores da cobertura do seguro:

Indenização por morte R$ 16.500,00
Cobertura para gastos com sepultamento R$ 3.000,00

R$ 16.500,00
R$ 16.500,00
R$ 16.500,00

Indenização por morte de cônjuge R$ 8.250,00
Indenização por morte de filho R$ 4.125,00

R$ 4.125,00

Indenização por invalidez causada por acidente
Indenização por invalidez causada por doença

Indenização por invalidez por doença adquirida no trabalho

Indenização por nascimento de filho portador de invalidez
Cobertura por diagnóstico de câncer de mama ou próstata R$ 5.000,00

 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). As cestas não poderão ser 
substituídas e nem convertidas por dinheiro ou cartão alimentação. Consulte a Convenção Coletiva de Trabalho 
para ver a lista de produtos que devem compor as cestas básicas.

PRÊMIO MENSAL DE PERMANÊNCIA
 Depois de completar 02 anos de contrato de trabalho na mesma empresa, o empregado receberá 
mensalmente, a título de prêmio, a importância de 1% do salário base, para cada ano trabalhado, limitado ao 
máximo de 10%. 

ADICIONAL NOTURNO
Pagamento de 30% de adicional para o trabalho prestado entre 22:00 e 5:00 horas.

AUXÍLIO CRECHE
 As empresas que não possuírem creches próprias pagarão a suas empregadas-mães um auxílio creche 
equivalente a 20% do salário normativo, por mês e por filho até 3 anos, 11 meses e 29 dias de idade, desde 
que lhes sejam apresentados recibos de pagamento.

ESTABILIDADE DA GESTANTE

 Estabilidade provisória à empregada gestante desde o início da gravidez até 60 dias após o término da 
licença compulsória.

ESTABILIDADE APÓS FÉRIAS
 Aos empregados sindicalizados e/ou contribuintes do sindicato profissional e que não apresentarem 
carta de oposição a contribuição assistencial, fica garantida  estabilidade até 30 dias após o retorno das férias.

Benefício Natalidade (cobre somente titular do sexo feminino) R$ 550,00

ATENÇÃO: HOMOLOGAÇÃO NO SINDICATO É OBRIGATÓRIA
 Buscando a segurança jurídica necessária nas relações de trabalho e implementando a preva-
lência do negociado sobre o legislado, fica estabelecido que independentemente do motivo da rescisão 
e do tempo de serviço do empregado, será obrigatória a homologação da rescisão contratual no 
Sindicato Profissional, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

ATENÇÃO: MULTA POR ATRASO DE SALÁRIO
 Conforme estabelecido pela Convenção Coletiva, o empregador deve pagar ao trabalhador 
multa de um dia de trabalho para cada dia de atraso - 1/30 (um trinta avos) da remuneração devida.
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BEM ESTAR SOCIAL
 As partes acordam que a partir de 01 de junho de 2019, fica garantido aos empregados e empregadores 
o benefício “Bem Estar Social”, que visa garantir melhores condições à categoria, concedendo vantagens e 
segurança aos trabalhadores e empregadores, devendo ser cumprida pelas empresas as seguintes condições:

BENEFÍCIOS PARA OS EMPREGADOS:

Benefícios Valor Parcelas Motivo

Benefício Casamento R$ 900,00 / (1) parcela Em caso de casamento
do titular 

Benefício Natalidade mais 
Kit Mamãe bebê

R$ 450,00 / (1) parcela, mais 
Kit mamãe bebê

Por Nascimento do 
filho da titular 

Afastamento por doença ou 
acidente do trabalho do titular R$ 500,00 / (2) parcelas

Benefício Alimentar por 
afastamento 

Benefício inventário R$ 1.000,00 / (1) parcela Em caso de morte do titular

Clube de benefícios 
MASTERCLIN 

GRATUITO Disponível a todos
os empregados

Atenção: Para a viabilidade financeira desta cláusula, as empresas deverão contribuir, obrigatoriamente, com 
o valor mensal de R$ 12,00 por empregado, ficando vedado fazer qualquer desconto no salário do trabalhador.
 O empregador deverá proceder o primeiro pagamento até o dia 10 do mês subsequente a inclusão, e 
os demais pagamentos todo dia 10 de cada mês, através de boleto bancário, enviado previamente através da 
Administradora responsável.
 Consulte em nosso site www.amatracacotia.org a Convenção Coletiva para saber mais.

Prefeitura de Embu das Artes faz festa no encerramento do hospital de
campanha e trabalhadores choram até hoje por não receberem seus direitos

Sindicato consegue receber 6ª parcela da Prefeitura de Embu das Artes

epois de 4 meses de negocia-
ções, no dia 25/06, o Sindbe-D

neficente Cotia conseguiu receber a 
6ª parcela referente às rescisões dos 
ex-empregados do Instituto Edusa, 
que geria unidades da saúde no mu-
nicípio de Embu das Artes/SP.
 A atuação do sindicato ga-
rantiu, dessa forma, que mais um 
grupo de trabalhadores recebesse 
seus direitos trabalhistas por meio 

da conciliação, o que levaria muitos 
anos para acontecer caso fosse to-
mado o caminho da justiça.
 O resultado só não foi mais 
rápido por conta da pandemia, que, 
infelizmente, colaborou no atraso do 
processo. Agora, vamos lutar para 
que sejam quitadas as parcelas em 
atraso. Novamente fica provado que, 
quando todos estão unidos, os pro-
blemas são resolvidos mais rápido.
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o dia 10/07/2020 a Prefeitura de 
Embu das Artes fez uma gran-N

de festa de encerramento do Hos-
pital de Campanha para o combate 
à covid-19. Até aí achamos louvável 
o empenho do Sr. Prefeito, mas, no 
mínimo, ele deveria se preocupar 
com aqueles que, inclusive no vídeo 
da festa, foram parabenizados como 
os mais importantes nesta batalha e 
que, até 14/07, não receberam salá-
rios e verbas da entidade que geriu 
o Hospital de Campanha - A.M.G. As-
sociação Metropolitana de Gestão.
 Em contato com os respon-
sáveis pela Secretaria de Saúde, re-

cebemos a informação que eles des-
conheciam tal irregularidade e que 
iriam apurar, mas, até o momento, 
ninguém nos posicionou sobre isso.

 Também chegou ao nosso 
conhecimento que, mesmo com 
tudo dentro do Hospital de Campa-
nha, como faixas, informativos, uni-
formes da A.M.G, os colaboradores 
foram contratados por outra presta-
dora, o que estamos verificando.
 No dia 15 de julho já enca-
minhamos e-mail e tentamos falar 
com os responsáveis da Prefeitura e 
da empresa para resolver tal absur-
do, mas até o momento não tivemos 
resposta. 
 Estaremos sempre em busca 
da verdade e lutando pelos direitos 
dos trabalhadores!



MAIS CONVÊNIOS PARA NOSSOS ASSOCIADOS
Sindbeneficente Cotia e Região mantém convênios com estabelecimentos de saúde, educação, lazer e 
serviços para oferecer aos associados do sindicato descontos, condições especiais e benefícios. Confira O

algumas dessas parcerias:

DESCONTOS EM HOSPEDAGENS, CINEMAS E PARQUES DE DIVERSÕES

iaje com toda a família usando a parceria do 
SindBeneficente Cotia com a Sisnaturcard, um V

convênio que oferece descontos em hospedagens e 
outras atrações recreativas, como cinemas e parques 
de diversões. São mais de 40 opções de destinos, 

entre colônias de férias, hotéis, pousadas e chalés, 
em municípios do litoral e interior de São Paulo, e até 
em outros estados. Este benefício é exclusivo para 
associados. Para saber mais, entre em contato com o 
sindicato: (11) 4243-1198. Veja alguns dos destinos:

UBATUBA/30 CAMPOS DO JORDÃO/45 PORTO SEGURO/65

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

Unidade Cotia
Cursos de idiomas
Endereço: Av. Prof. 

Manoel José Pedroso, 
1616 - Pq. Bahia, Cotia/SP

Tel.: (11) 4615-8900

Unidade Cotia
20% de desconto

Endereço: Rua Howard 
Archibal Acheson Jr., 393 
- Jd. Barbacena, Cotia/SP

Tel.: (11) 4612-1184

Estética dental, próteses, 
ortodontia, implantes,  

endodontia, periodontia. 
Endereço: Rua Batista 
Cepelos, 119 - Cotia/SP

Tel.: (11) 4616-3389

Tabela AMB-92 0,30
Cotia: Rua Benedito 

Lemos Leite, 61
Tel.: ( 11) 4243-8001

Vargem Grande Paulista:
Av. Presidente

Tancredo Neves, 680
Tel.: (11) 4158-2509

Desconto: 50% para 
Graduação e 10% para 

Pós-Graduação
Endereço: Estrada Mun.

Walter Steurer, 1413 -
Granja Viana, Cotia/SP

Tel.: (11) 4613-6200

Desconto de até 20%

Válido em todas as 
unidades universitárias, 
campi e polos de apoio 

presencial da UNIP.

www.unip.br

10% de desconto
Endereço: Rua Senador 

Feijó, 28 -
Centro, Cotia/SP

Tel.: (11) 4616-3242
fotokika@hotmail.com

Sindbeneficente
Cotia e Região

Endereço: Rua Dr. 
Antonio Bastos, 171, Cj. 23 
- Granja Carolina, Cotia/SP

Tel.: (11) 4243.1803

Dietcor
Clínica Médica Popular

Endereço: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1707
Sala 05 - Parque Bahia, Cotia/SP

Tel.: (11) 2690-4474
Whatsapp: (11) 94172-2471

www.clinicadietcor.com
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Centro Médico Cotia
Dr. Aílton Ferreira

Endereço: Av. Professor Manoel José Pedroso 209
– Centro, Cotia/SP

Tel.: (11) 4616-9213
Whatsapp: (11) 99500-0014

www.centromedicocotia.com.br


