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CAMPANHA SALARIAL

Nosso sindicato conquistou 9% de
reajuste salarial e novos pisos salariais
Nas negociações da campanha salarial deste ano, o Sindeeper, o nosso sindicato, conquistou reajuste salarial de 9% a todos os trabalhadores de condomínios. Com isso, desde primeiro de outubro deste ano de 2021,
os trabalhadores de condomíni-

O presidente do nosso Sindicato, Antonio Pereira Lira, assina o acordo
celebrado com o sindicato patronal, presidido por José Luiz Bregaida

SINDICATO
OFERECE CONSULTAS
MÉDICAS E EXAMES
GRATUITOS AOS
TRABALHADORES
É isso mesmo, o nosso Sindicato conquistou para os trabalhadores da nossa categoria consulta
médica com clínico geral, ginecologista, oftalmologista e ortopedia,
além de exames laboratoriais.
Confira tudo na página 04.

Cesta básica
passou a ser
de R$ 384,00
Na campanha salarial deste ano, conseguimos elevar o
valor da nossa cesta básica ou
cartão-alimentação de R$
324,00 para R$ 384,00. O nosso acordo estabelece que os empregadores (patrões) concederão
a seus trabalhadores, mensalmente e gratuitamente, até o 5º
(quinto) dia útil este benefício.

os da base territorial do nosso
Sindicato, o Sindeeper, passam
a ter novos pisos salariais. No
nosso acordo, inclusive, todas as
demais cláusulas sociais foram
reajustadas em 9%. Com o reajuste, os nossos pisos salariais passam a ser os seguintes. Confira:

FUNÇÃO

SALÁRIO

Gerente administrativo
Zeladores
Porteiros ou vigias, cabineiros ou ascensoristas,
garagistas, folguista, manobristas
Demais Empregados
Faxineiros

R$ 2.214,76
R$ 1.868,97
R$ 1.788,80
R$ 1.788,80
R$ 1.708,66

TRABALHADORES DE "FLATS" E SHOPPING
FUNÇÃO
Para os trabalhadores em serviços administrativos
(encarregados, gerentes, tesoureiros e demais
empregados assemelhados da administração em geral)
Trabalhadores em serviços administrativos
(assistentes de contabilidade, assistentes
administrativos, de tesouraria e demais empregados
assemelhados da administração em geral)
Encarregado de manutenção, supervisor de manutenção
e chefe de manutenção
Eletricista de manutenção, encanador, pintor e
mecânico de ar condicionado e demais trabalhadores
técnicos que atuam em manutenção
Recepcionista, porteiro, vigia, telefonista, garagista,
controlador de tráfego/fiscal
Cabineiro ou ascensorista Carga horária de 6 (seis) horas/dia
Auxiliar de conservação, de limpeza ou faxineira,
copeira, camareira, arrumadeira

SALÁRIO
R$ 3.140,50

R$ 2.955,74
R$ 2.286,30
R$ 2.216,83
R$ 2.123,55
R$ 2.123,55
R$ 2.023,73
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Nosso
Sindicato em
Piracicaba
e Rio Claro

Campanha salarial vitoriosa
Mais uma vez, o nosso Sindicato, o Sindeeper, foi firme na mesa
de negociação da nossa campanha
salarial e o resultado está aí: 9% de
reajuste nos salários. Todos sabemos o momento delicado que o Brasil vem passando, por inúmeros motivos, com os preços do gás, dos
combustíveis, da energia, dos produtos de supermercados disparados, assim como o forte desemprego e a pandemia do coronavírus,
infelizmente, ainda entre nós.
Se conquistamos um reajuste salarial que recupera boa parte do poder de compra dos nossos salários é
porque temos um sindicato forte e
atento ao momento que vivemos. Temos a preocupação constante com o
reajuste salarial, assim como ficamos atentos com o mercado de tra-

balho, em que quase 14 milhões de
brasileiros estão desempregados.
É dentro deste cenário que conseguimos fechar o acordo da nossa convenção coletiva que garantiu esse reajuste nos salários e demais benefícios, como cesta básica ou cartão-alimentação, e vale
combustíveis, entre outros. Além
disso, o Sindeeper ainda conseguiu manter a todos os trabalhadores da nossa categoria o direto
ao benefício à assistência médica, através da Vida Reais.
Portanto, trabalhador, mais do
que nunca, é necessário continuar
fortalecendo o Sindicato e para isso
é preciso se manter associado e convidar os colegas para que também
fiquem associados ao Sindeeper.
Pode ter a certeza que fortalecer a

Sindicato mantêm conquistas para o
trabalhador que contribui com a entidade
Na campanha salarial deste
ano, o Sindeeper mais uma vez
se empenhou muito para assegurar os benefícios a cada trabalhador, mesmo com toda crise
que vivemos, em função da pandemia do coronavírus. Confira:
 Cesta básica
 Vale-transporte ou vale-combustível de 1% sobre o piso salarial
 Adicional por tempo de serviço de 1% a 8%
 Indenização por aposentadoria

 Homologação contratual no
sindicato gratuita
 Atendimento jurídico (consultas, esclarecimentos...)
 Vedação da Portaria virtual,
que retira empregos nossos
 Adicional no dia da categoria, comemorado em 11 de fevereiro (de 50%)
 Estabilidade pré-aposentadoria
 Homologação tem que ser feita no prazo de até 10 dias após a
dispensa do empregado

VIU COMO O SINDICA
TO É IMPOR
TANTE P
ARA VOCÊ!
SINDICAT
IMPORT
PARA
BASE TERRITORIAL DO NOSSO SINDICATO - Águas de São
Pedro, Araras, Águas de Lindóia, Águas da Prata, Charqueada,
Casa Branca, Espírito Santo do Pinhal, Lindóia, Leme, Mombuca, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Piracicaba, Pirassununga, Rio Claro, Rio das Pedras, Iracemópolis, Itapira, Santa Cruz das Palmeiras, São João da Boa Vista, Serra Negra e São Pedro.

nossa entidade, é fortalecer as
ações em seu próprio benefício.
Certamente, sem o Sindicato, nada disso seria possível
ser conquistado.
Mais uma vez agradeço pela
confiança e estamos aqui, de portas abertas, para defender os seus
interesses. Se tem alguma dúvida,
entre em contato conosco ou passe na nossa sede e fique sabendo
muito mais dos seus direitos.

Em função da pandemia do
coronavírus e da crise econômica, momentaneamente, a diretoria do Sindeeper decidiu centralizar os atendimentos nas cidades de Piracicaba e Rio Claro.
Mas, trabalhador, pode ficar
tranquilo, que o nosso compromisso continua o mesmo e o nosso trabalho, para garantir que os
seus direitos sejam respeitados,
também continua o mesmo.
PIRACICABA
Rua XV de Novembro, 911 - Sala 11
Funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas.
RIO CLARO
Plantão toda quinta-feira,
das 9 às 12 horas.
Avenida 10, nº 234 - Bairro Centro

Trabalhador, o Sindicato é
muito importante para você
Somente com o Sindicato forte podemos avançar ainda mais. Portanto, fique sócio
do sindicato e fortaleça a nossa luta. Juntos, seremos fortes e imbatíveis!

Como você sabe muito bem é
o Sindicato quem é o responsável por negociar a nossa convenção coletiva na campanha salarial e, a partir daí, acompanhar de
perto para assegurar que tudo que
foi conquistado seja cumprido.
Para dar conta de toda esta
demanda, o Sindicato precisa
ser forte e, para isso, precisa da
sua participação, ficando sócio
e ajudando a fortalecer as nossas ações, enfim, a luta.
O sindicato é você trabalhador,
seja porteiro, ronda, faxineiras, jardineiro, zeladores, gerentes, enfim,
todos que trabalham em condomínios. É você quem faz do sindicato
instrumento forte de defesa dos
seus interesses e dos seus colegas.

Com certeza, unidos, somos
muito mais fortes, tanto para lutarmos por melhores salários,
como por melhorias nas cláusulas
sociais, assim como por ambientes saudáveis de trabalho.
Também é o sindicato que defende o trabalhador junto aos síndicos, buscando sempre garantir o
cumprimento das leis e assegurando local adequado para que o trabalhador possa desenvolver suas
funções. Viu como o sindicato é importante para o trabalhador?!
Portanto, valorizar e fortalecer o seu sindicato só cabe a
cada trabalhador. Defenda quem
te defende! Sem sindicato forte,
com certeza, você não teria os
benefícios que recebe hoje.
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CONFIRA

OS BENEFÍCIOS QUE O

SINDEEPER CONQUISTOU PARA VOCÊ
Seja associado e tenha ainda mais benefícios
CEST
A BÁSIC
A - A cesta básica é um beneCESTA
BÁSICA
fício conquistado para o trabalhador. Este benefício não é LEI. É importante registrar que não
há nenhuma Lei no Brasil que obrigue os patrões a fornecerem a cesta básica ou o cartão
alimentação aos seus funcionários. Portanto,
a cesta básica ou vale-alimentação que você
recebe é conquista do SINDEEPER.



V
ALETRANSPORTE - O vale-transporte, que
VALEALE-TRANSPORTE
agora tem desconto de apenas 1% do seu salário,
e poderá ser transformado em vale-combustível.
Isso mesmo, foi o Sindicato, através de negociações, que conseguiu nesta campanha
salarial, a redução do percentual de desconto do vale-transporte para 1%. A Lei em vigor no país estabelece que o desconto pode
ser de até 6% de cada trabalhador. Portanto, mais uma vez, o Sindeeper, o seu Sindicato, conseguiu garantir este importante benefício para todos os trabalhadores de condomínios e edifícios. Somente nossa categoria



tem este benefício e você poderá pedir o valecombustível junto ao seu Sindicato.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO de
1% a 8%.



 HOMOL
OG
AÇÃO CONTRA
TU
AL NO SINHOMOLOG
OGAÇÃO
CONTRATU
TUAL
DIC
A
T
O
GRA
TUIT
A
DICA GRATUIT
TUITA - Obs: - A homologação tem
que ser feita até 10 dias após a demissão e
será realizada no Sindicato, sob pena de multa de 3 (três) pisos salariais no caso de descumprimento.

ATENDIMENTO JURÍDICO (consultas, esclarecimentos...)





VED
AÇÃO D
A PORT
ARIA VIRTU
AL.
VEDAÇÃO
DA
PORTARIA
VIRTUAL.

INDENIZAÇÃO POR APOSENT
ADORIA -APOSENTADORIA
TRABALHADOR, você que é sindicalizado e ou
contribuinte do Sindicato e que trabalha há mais
de 3 anos para o mesmo condomínio, no ato da



aposentadoria ou quando do seu desligamento
do condomínio, será paga uma indenização adicional equivalente ao valor de sua última remuneração. Foi o sindicato que conquistou este benefício para você, uma vez que isto não é Lei e
muito menos gratidão pelos seus serviços prestados. É, sim, conquista do sindicato para você.
ADICIONAL NO DIA D
DA
CA
TEGORIA, coA C
ATEGORIA
memorado em 11 de fevereiro (de 50%)





EST
ABILID
ADE PRÉAPOSENT
ADORIA
ESTABILID
ABILIDADE
PRÉ-APOSENT
APOSENTADORIA

ASSISTÊNCIA MÉDICA: consulta médica e
exames laboratoriais.



VIU COMO O SINDIC
ATO
SINDICA
ANTE P
ARA V
IMPORTANTE
PARA
VOCÊ?!
É IMPORT
OCÊ?!
Nossa convenção coletiva é lei para trabalhadores em condomínios. Tem que ser respeitada!

Associados do sindicato tem convênio com colônia de férias em Praia Grande
Todo associado do nosso Sindicato tem direito de usufruir de
um convênio que o Sindeeper tem firmado com a Colônia de Férias dos Derivados de Petróleo, que está localizada na cidade de
Praia Grande, na avenida dos Sindicatos, 417, Vila Mirim.
A Colônia oferece hospedagens com diárias completas (café da
manhã, almoço e jantar). Os quartos de hospedagem contam com
cama de casal, beliches com colchão, travesseiros e ventilador.

VALORES ATUAIS DAS DIÁRIAS COMPLETAS:
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR:





Conveniados e cônjuge: R$ 115,00 por pessoa
Filhos de conveniados: de 6 a 10 anos: R$ 100,00
Convidado e cônjuge: R$ 125,00 por pessoa;
Filhos de convidado - 6 a 10 anos: R$ 115,00

Obs: todas as crianças deverão comprovar idade
através de documentos. Se você está
interessado em passar alguns dias na Colônia,
basta entrar em contato com o Sindeeper.
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SINDICATO

GARANTE CONSULTAS MÉDICAS
E EXAMES GRATUITOS AOS TRABALHADORES

Trabalhador, seja sócio
do Sindeeper e tenha
esse benefício!
COM O CARTÃO USECRED, VOCÊ TRABALHADOR PODE COMPRAR OS
ALIMENTOS QUE PRECISAR NA QUANTIDADE QUE DESEJAR E NO
ESTABELECIMENTO DE SUA PREFERÊNCIA, FAZENDO SUAS COMPRAS
COM MAIOR COMODIDADE E COM TODA SEGURANÇA.

