
 

 

COMUNICADO EM CONJUNTO – SINDBENEFICENTE COTIA E 

REGIÃO e SINBFIR  

NEGOCIAÇÃO COLETIVA – DATA BASE 01/03/2020 

O SINDBENEFICENTE COTIA E REGIÃO – Sindicato Intermunicipal dos Empregados em 

Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas de Cotia e Região, por seus respectivos 

representantes legais, COMUNICAM a todas as Instituições Beneficentes, Religiosas e 

Filantrópicas com sede no município de Cotia/SP que as cláusulas econômicas já foram 

negociadas e devem ser aplicadas nos contratos de trabalho a partir de 01/03/2020, conforme 

segue abaixo, esclarecendo que a redação final da Convenção Coletiva e seu respectivo registro 

no Sistema Mediador serão providenciados e divulgados logo após o término do estado da 

pandemia de Coronavírus (COVID-19): 

REAJUSTE SALARIAL:      

3,92% (Três vírgula noventa e dois por cento) retroativo ao mês de Março. 

PISOS SALARIAIS: 

Técnico de Enfermagem – R$ 1.840,30 (um mil oitocentos e quarenta reais e trinta centavos) 

Auxiliar de Enfermagem – R$ 1.439,11 (um mil quatrocentos e trinta e nove reais e onze 

centavos) 

Professor de Educação Infantil Terceiro Setor – R$ 2.229,65 (dois mil duzentos e vinte e 

nove reais e sessenta e cinco centavos) 

Instrutores de Atividade de Educação Física – R$ 1.840,30 (um mil oitocentos e quarenta 

reais e trinta centavos) 

Educador Terceiro Setor – R$ 1.753,13 (um mil setecentos e cinquenta e três reais e treze 

centavos) 



 

Auxiliar de Educação Infantil (ADI) / Monitores – R$ 1.439,11 (um mil quatrocentos e trinta 

e nove reais e onze centavos) 

Assistente Social – R$ 1.519,77 (um mil quinhentos e dezenove reais e setenta e sete centavos) 

Demais Empregados – R$ 1.228,00 (um mil duzentos e vinte e oito reais) 

Menor Aprendiz – R$ 1.192,80 (um mil cento e noventa e dois reais e oitenta centavos) 

VALE REFEIÇÃO: R$ 21,00 (vinte e um reais) por dia. 

CESTA BÁSICA: R$ 136,65 (cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos). 

AUXÍLIO CRECHE: 20% (vinte o por cento) do piso salarial, por mês e por filho (com idade 

até 3 anos, 11 meses e 29 dias) 

FORAM MANTIDOS TODOS OS DEMAIS BENEFÍCIOS DA CONVENÇÃO 

ANTERIOR, INCLUSIVE O SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PLANO 

ODONTOLÓGICO E O CARTÃO BEM ESTAR SOCIAL. 

 

 

HOMERO FRACCARI                                                                                                                                                       

Presidente do SINDBENEFICENTE COTIA E REGIÃO 

 

CASSIANO RICARDO FAEDO NABUCO DE ABREU                                                                                                           

Presidente do SINBFIR 

 

   


