
SINDICATO CONSEGUE AVANÇOS SINDICATO CONSEGUE AVANÇOS 
 HISTÓRICOS PARA O SETOR DE HISTÓRICOS PARA O SETOR DE

RELÓGIOSRELÓGIOS
pós intensas rodadas de negociações com o 

Asindicato patronal, o SINTRAJOIAS - Sindicato 
dos trabalhadores liderado por seu presidente, 

Sr. João Sena, renovou a convenção coletiva 
2021/2022, data-base 31 de março. Apesar de todas as 
dificuldades impostas pela pandemia do coronavirus, 
houve avanços significativos nos direitos sociais e 
econômicos.
     O saldo é positivo, porém os benefícios  
conquistados não caíram do céu e nem foram dados 
pelos patrões e muito menos pelo governo. São 
conquistas decorrentes do trabalho desenvolvido  pelo 
SINTRAJOIAS, que sempre buscou diminuir os 
impactos causados pela inflação e pelas medidas 
governamentais que ret i ram os direi tos dos 
trabalhadores

O atraso nas negociações não foram atoa, o projeto 
patronal era retirar direitos, mas o SINTRAJOIAS 
conseguiu  ampliar os benefícios garantindo o reajuste e 
a manutenção das clausulas já existentes . 

FIQUE POR DENTRO DAS CONQUISTAS!

PLANO DE SAÚDEPLANO DE SAÚDE

HomologaçãoHomologação

CESTA BÁSICACESTA BÁSICA

Uma das principais conquista deste ano foi a cesta básica, o sindicato conseguiu 
incluir na convenção um pleito antigo do trabalhadores, a cesta Básica ou Vale alimentação, a partir 
de hoje todas as empresas do setor são obrigadas a fornecer a cesta básica ou Vale alimentação no 

valor mínimo de R$80,00 (oitenta reais).

                     O plano de saúde é outro pleito antigo dos trabalhadores que o sindicato
          conseguiu inserir na  convenção coletiva. A partir deste ano, todas as empresas 
do setor, deverão obrigatoriamente fornecer o convênio médico aos seus funcionários, 
ficando facultado ao trabalhador a opção de aderir.
  

Após a reforma trabalhista, foi retirada da CLT a obrigatoriedade de homologar
as rescisões  de contrato de trabalho no sindicato, isto se tornou um grande desafio
para a entidade, pois estamos recebendo diversos casos de trabalhadores que tiveram seus
direitos lesados no ato da rescisão, por este motivo a homologação entra na convenção.  



Venha conhecer a estrutura da colônia de 
férias do SINTRAJOIAS, localizada em 
Praia Grande a 500 metros da praia, nossa 
estrutura conta com piscina adulto/infantil, 
W i fi  g r a t u i t o ,  s a l ã o  d e  j o g o s  e 
estacionamento. 
     São 15 apartamentos com 
acomodação para até seis pessoas, 
todos com Smart TV, beliche, guarda-
roupa, fogão, geladeira, mesa, utensílios 
de cozinha, roupas de cama, ventilador. Colônia de FériasColônia de Férias

Praia Grande - SP

CONHEÇA MAIS O SEU SINDICATO 

Não é Sócio Ainda!

Está disponível o calendário de reservas para os feriados 
inclusive o de natal e ano novo, oferecemos condições e 

preços especiais aos associados. 

Não é Associado Ainda!
Não perca tempo entre em contato conosco 

e faça sua associação. 

É Fácil, Rápido e Barato!  

SINTRAJOIAS 5 Mil exemplares

SEM SINDICATO O TRABALHADOR
               VIRA PRESA FÁCIL 

1º Parcela: 2,32% (Paga juntamente com o salário de Abr/21)

(Os reajustes acima tem como base calculo o salário de Março de 2021)

1ª Parcela: R$466,67 a ser paga até 20.09.2021 

( (
2ª Parcela: R$466,67 a ser paga até 20.10.2021 

3ª Parcela: R$466,67 a ser paga até 20.02.2022 

2º Parcela: 2,31% (Paga juntamente com o salário de  Jul/21) 

3º Parcela: 2,31% (Paga juntamente com o salário de Out/21)  

6,94%R$ 1.358,14

R$ 1.465,08

CLÁSULAS ECONÔMICAS
PISO SALARIAL

PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS 

AUMENTO SALARIAL

(Hum mil trezentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos) 

SEU SINDICATO EM AÇÃO!

Todos os trabalhadores do setor de relógios 
representados pelo SINTRAJOIAS, terão 
direito ao piso salarial acima.

Sera descontado na primeira parcela o 
valor de R$ 65,08 a título de taxa negocial 

Por este canal 

Você pode sanar suas 
duvidas, fazer denúncias 

e associar-se!

Não é Associado Ainda!


	Página 1
	Página 2

