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"O VOLANTE"

BOLETIM INFORMATIVO
A partir de 1º de maio de 2016, ficam convencionados que os pisos salariais serão reajustados em 9,34% (nove vírgula trinta e
quatro por cento), com base na variação do ICV- DIEESE dos últimos dozes meses. O referido aumento vigorará do dia 1° de maio
de 2016 até 30 de abril de 2017, e tendo em vista o disposto na cláusula décima primeira, "c" da Convenção Coletiva de
2015/2016, que previa a equiparação do vale refeição ao maior valor pago na base territorial de representação do Sindicato
Patronal, que será feita de forma escalonada, as partes convencionaram os seguintes pisos salariais:
a) Diretores Geral/Ensino: R$ 2.099,33 (Dois mil e noventa e nove reais e trinta e três centavos), por mês;
b) Instrutores teóricos técnicos: R$ 2.099,33 (Dois mil e noventa e nove reais e trinta e três centavos), por mês;
c) Instrutor de prática de direção veicular categoria A e B: R$ 2.099,33 (Dois mil e noventa e nove reais e trinta e três centavos), por mês;
d) Instrutor de prática de direção veicular categoria C e D: R$ 2.115,86 (Dois mil cento e quinze reais e oitenta e seis centavos), por mês;
h) Instrutor de prática de direção veicular categoria E: R$ 2.128,43 (Dois mil cento e vinte e oito reais e quarenta e três centavos) por mês;
i) Auxiliar de escritório: R$ 1.019,91 (Hum mil e dezenove reais e noventa e um centavos) por mês.
j) Auxiliar administrativo: R$ 1.033,24 ( Hum mil e trinta e três reais e vinte e quatro centavos).
l) Demais empregados: R$ 1.006,57 ( Hum mil e seis reais e cinquenta e sete centavos) por mês.
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Convênio Médico R$ 93,52 (Noventa e três reais e cinquenta e dois centavos)
O Vale Refeição será pago de forma escalonada, conforme descrito abaixo:
Maio de 2016 R$ 154,16 (Cento e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos).
Junho de 2016 R$177,12(Cento e setenta e sete reais e doze centavos).
Julho de 2016 R$200,08(Duzentos reais e oito centavos).
Agosto de 2016 R$223,04(Duzentos e vinte e três reais e quatro centavos).
Setembro de 2016 R$246,00(Duzentos e quarenta e seis reais).
Outubro de 2016 R$268,96(Duzentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos).
Novembro de 2016 R$291,92(Duzentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos).
Dezembro de 2016 R$314,88(Trezentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos).
Janeiro de 2017 R$337,84(Trezentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos).
Fevereiro de 2017 R$360,80(Trezentos e sessenta reais e oitenta centavos).
Março de 2017 R$383,76(Trezentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos).
Abril de 2017 R$406,72(Quatrocentos e seis reais e noventa e dois centavos).
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Prêmio por tempo de serviço conforme Cláusula Nona da CCT 2016-2017.

F I Q U E
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DENUNCIE

Sua carga horária de trabalho: 8 hora diárias, o que passar é hora extra. A 1º e a 2º hora extra, acréscimo de
50%, a partir da 3º hora extra, acréscimo de 100%.
DENÚNCIAS: se você não foi registrado, seu patrão não recolhe seu INSS e FGTS, não cumpre a Convenção
Coletiva, não paga convênio médico ou VA/VR . DENUNCIE! Sua denúncia será mantida em absoluto sigilo. Nosso
interesse é fazer valer as nossas conquistas.
Trabalhador, o seu Sindicato fechou convênio com vários clubes de férias, basta você entrar no site
www.sintradete.com.br e programar o passeio com a sua família.
O Sindicato tem um departamento Jurídico, que funciona de Segunda, Quarta e Quinta e está a sua disposição para
orientação e reclamação nas áreas Civil e Trabalhista. O atendimento é gratuito e com hora marcada.
O Sindicato também possui consultório odontológico próprio, totalmente gratuito para os associados, atendimento com hora
marcada.

Regulamentação da Categoria de Instrutores Lei Nº 12.302: através de muita LUTA do SINTRADETE e dos Sindicatos do estado
de São Paulo, conseguimos a regulamentação da profissão com uma grande manifestação em Brasília.
A Contribuição Assistencial é dever do trabalhador. Quando você não recolhe esta contribuição, você fortalece o patrão. Fortaleça
seu Sindicato para que ele possa brigar por seus direitos. As conquistas do Sindicato, dependem da sua Contribuição
Assistencial.

NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!!!!
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