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Sindicato conquista  10%!  de reajuste

Companheiros e companheiras:

omunicamos aos trabalhadores em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas representados 
pelo SindBeneficente Cotia e Região que os pisos salariais da categoria foram reajustados de acordo C

com as negociações realizadas pelo nosso sindicato em conjunto com a FETHESP (Federação dos Em-
pregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo), da qual somos filiados. Veja o que mudou:

REAJUSTE SALARIAL
A partir de 01/03/2016 fica estabelecido o reajuste salarial de 10% (DEZ POR CENTO)

FUNÇÃO PISO (R$)
Menor Aprendiz

Auxiliar de Enfermagem R$ 1.231,00
R$ 880,00

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil / ADI
Assistente Social R$ 1.300,00

R$ 1.231,00

Educador do Terceiro Setor
Instrutores de Atividade de Educação Física R$ 1.574,62

R$ 1.500,00

Técnico de Enfermagem
Professor de Educação Infantil do Terceiro Setor R$ 1.907,23

R$ 1.574,62

Demais funções R$ 1.050,00

Veja os novos Pisos Salariais por Função

BENEFÍCIO VALOR (R$)
Cesta Básica / Vale Alimentação (mensal)

Vale-Refeição (por dia) R$ 18,40
R$ 121,00

Atenção!!! Os trabalhadores que recebem até 2 (dois) pisos salariais têm direito à cesta básica 
no valor de R$ 121,00

HOMERO FRACCARI
DIRETOR PRESIDENTE

www.amatracacotia.org

Atenção!!! As diferenças devem ser pagas desde o mês de Março de 2016



SEGURO DE VIDA
Seguro de vida 100% pago pelo empregador

Por dentro da Convenção Coletiva de Trabalho:
Os trabalhadores podem conferir o texto da nova 

Convenção na íntegra pelo nosso portal: 
www.amatracacotia.org

ou podem entrar em contato conosco pelo 
telefone: (11) 4243-1803 ou por e-mail: 
sindbeneficentecotia@terra.com.br

ituada numa das praias mais visitadas do litoral 
paulista, a Colônia de Férias da FETHESP dis-

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

S
põe de 23 apartamentos, com capacidade para até 
115 pessoas. A 200 metros do mar, você desfrutará 
de conforto e segurança, e ainda vai saborear deli-
ciosas 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, bar, churrasqueira, refeitório, salão de jogos, 
sala de TV e auditório para eventos.

 Para hospedar-se é necessário fazer a reser-
va por meio do seu sindicato ou entidade convenia-
da. Para mais informações entre em contato com a 
Colônia de Férias da FETHESP:

Av. dos Sindicatos, 625 – Vila Mirim
Praia Grande/SP – CEP: 11704-650

Tel./Fax: (13) 3494-2579
E-mail: coloniadeferias@fethesp.org.br

www.fethesp.org.br
www.facebook.com/fethesp

www.amatracacotia.org

CONVÊNIOS


