VITÓRIA

DOS TRABALHADORES!
Convenção coletiva assinada
e reajuste de 12,47% no seu salário!

Há dias de luta, há dias de glória.
Mas sem batalha, não há vitória!

12,47%
de rea

juste

Entend
as
aumen eu
to.

www.sintraconsp.org.br
Sintracon-SP
sintraconsp
Aplicativo: SintraconSP
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O que conquistamos
A batalha foi dura. Foram meses de negociação para manter todos os seus
direitos, conseguir melhorias, e o melhor reajuste para você! Mas com muito
trabalho e dedicação, conseguimos uma das melhores negociações dos últimos anos!
Leia abaixo as principais conquistas:

• Reajuste de 12,47% para todos os trabalhadores da categoria que
recebem até R$ 6.748,20 (seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e
vinte centavos).
Para trabalhadores que recebem acima deste valor, foi garantido um reajuste mínimo, que também está sujeito a negociação com o Sindicato. Confira a tabela na próxima página.

• Recomendação da Padaria na Obra, agora prevista na convenção coletiva.
Já são mais de 200 obras com o projeto. A próxima pode ser a sua!
• Correção no Seguro de Vida que é obrigatório para todos trabalhadores
(R$ 61.991,62);
• Aumento no valor do vale-alimentação para R$ 391,40 por mês, e no do
vale-refeição para R$ 27,56 por dia;
• Permanência do café da manhã com dois pães com margarina e queijo; um
café com leite (pingado); e frutas da época (o recheio dos pães deve ser
equivalente aos das padarias);
• Manutenção do lanche da tarde com um pão com margarina e queijo; e um
café com leite (pingado), também equivalente a qualidade das padarias;
• Assistência do Seconci-SP para todos trabalhadores;
• Todas as cláusulas em benefício ao trabalhador, das convenções coletivas
anteriores, foram mantidas.

Como fica seu salário
Trabalhadores NÃO QUALIFICADOS
(servente, contínuo, vigia, auxiliar...)

Maio - R$ 1.793,89 (horas – R$ 8,15)
Junho - R$ 1.835,45 (horas – R$ 8,34)
Julho - R$ 1.877,00 (horas – R$ 8,53)
Trabalhadores QUALIFICADOS
(pedreiro, armador, carpinteiro, pintor, gesseiro...)

Maio - R$ 2.182,25 (horas – R$ 9,92)
Junho - R$ 2.232,80 (horas – R$ 10,15)
Julho - R$ 2.283,36 (horas – R$ 10,38)
Demais trabalhadores QUALIFICADOS EM OBRAS DE
MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
Maio - R$ 2.615,01 (horas – R$ 11,89)
Junho - R$ 2.675,58 (horas – R$ 12,16)
Julho - R$ 2.736,16 (horas – R$ 12,44)
Salários maiores que R$ 6.748,20, o reajuste corresponde
aos seguintes valores fixos:
Maio - R$ 505,44
Junho - R$ 168,03
Julho - R$ 168,03

Trabalhadores fechados com o Sindicato!

Agradecemos seu apoio e ressaltamos que este resultado positivo é fruto
da nossa união, entre trabalhadores e Sindicato.
Vamos seguir juntos que mais conquistas virão!

Mais benefícios para você
Além destas conquistas da convenção coletiva, o Sindicato te oferece a
mais vantajosa rede de convênios, com descontos nas maiores lojas e instituições de São Paulo.
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CARTILHA DO SÓCIO
REDE DE BENEFÍCIOS SINTRACON-SP

Descontos de até 10%

Descontos de até 80%

Descontos de até 17%

Descontos de até 50%

Baixe nosso aplicativo e confira todos os benefícios para sócios:
SintraconSP, disponível para Android e iPhone.
Sintracon-SP - Rua Conde de Sarzedas, 286 - Centro
São Paulo - SP - (11) 3388-4800 - www.sintraconsp.org.br
Dúvidas? Entre em contato!
Ramalho da Construção: (11) 98258-0249
Ramalho Junior: (11) 98478-0713 | Atevaldo Leitão: (11) 98478-0287
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