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100% APROVADA!

Companheiras e companheiros, no último dia 19 de maio aprovamos, em assembleia no SINCOVERG, nossa Campanha Salarial 2014/2015. Além do 
reajuste salarial, reajuste no ticket e consolidação de alguns benefícios, como a Cesta Básica Gratuita por exemplo, esse ano o SINCOVERG avançou em 
benefícios inéditos no estado de São Paulo. Destaque para o PTS (Prêmio por Tempo de Serviço) que conseguimos implantar em TODA nossa categoria, 
inclusive para os trabalhadores e trabalhadoras da manutenção. Veja no verso os nossos avanços!



CATEGORIA CONQUISTA
AVANÇOS INÉDITOS

CATEGORIA CONQUISTA

Companheiras e companheiros, no último dia 
19 de maio aprovamos, em assembleia no SINCO-
VERG, nossa Campanha Salarial 2014/2015.

Tenho convicção que esse foi o melhor acordo 
que tivemos nos últimos 4 anos e, essa resolução 
só foi possível graças aos esforços de todos os 
envolvidos.

Desde a nossa diretoria e militância, que partici-
param do nosso seminário para construção da 
pauta, passando por toda categoria, dos motoristas 
e cobradores, trabalhadores e trabalhadoras da 
manutenção, todos tiveram participação ativa e 
importante nesse avanço que obtivemos.

Quero deixar registrado aqui o meu muito 
obrigado!

Orlando Maurício Jr. - Brinquinho
Presidente

AVANÇOS INÉDITOS

Orlando Maurício Jr. - Brinquinho
Presidente

Reajuste Salarial > 7%

PLR > R$ 900,00 pago no retorno das Férias

Trabalhadores com mais de 5 anos: MAIS 1,5% =

Trabalhadores com mais de 10 anos: MAIS 2% =

Trabalhadores com mais de 15 anos: MAIS 3% =

Ticket Refeição > 7,2%
Mês com 30 dias = R$ 429,00 / Mês com 31 dias = R$ 445,50

        Equiparação Ticket - Jornada Flexível
A partir de agora todo companheiro e companheira da jornada
flexível receberão igual ao restante de toda categoria, alcançando: 

          Escala Diferenciada para Lactante
As companheiras que estiverem amamentando terão jornada especial.

        Ticket Refeição > NAS FÉRIAS
Com o ticket nas férias de R$ 215,50, nosso REAJUSTE passa a: 

        Cesta Básica Gratuita > MESMO COM ATESTADO MÉDICO
Agora, todo trabalhador e trabalhadora que justificarem a falta, não terá mais
o valor da cesta básica descontada em seus vencimentos.

Seguro de Vida Gratuito em todas as Empresas

MAIS 1,5% = 8,5%
AUMENTOMAIS 1,5% =

Trabalhadores com mais de 10 anos: MAIS 2% =

8,5%
AUMENTOAUMENTO

9%
AUMENTO

Trabalhadores com mais de 15 anos: MAIS 3% =

Trabalhadores com mais de 10 anos: MAIS 2% =

Trabalhadores com mais de 15 anos: MAIS 3% =

9%
AUMENTOAUMENTO

10%
AUMENTO

Implantação do PTS

PLR > R$ 900,00 pago no retorno das Férias

 = R$ 429,00 / Mês com 31 dias = R$ 445,50

8,55%
AUMENTO

        Equiparação Ticket - Jornada Flexível

        Ticket Refeição > NAS FÉRIAS
Com o ticket nas férias de R$ 215,50, nosso REAJUSTE passa a: AUMENTOAUMENTO

11,65%

        Equiparação Ticket - Jornada Flexível
A partir de agora todo companheiro e companheira da jornada

igual ao restante de toda categoria, alcançando: 

        Cesta Básica Gratuita > MESMO COM ATESTADO MÉDICO
Agora, todo trabalhador e trabalhadora que justificarem a falta, não terá mais

        Equiparação Ticket - Jornada Flexível
A partir de agora todo companheiro e companheira da jornada

AUMENTOAUMENTO
111,65%

PISOPISO
E PTS

Seguro de Vida Gratuito em todas as Empresas
Avanço Novo

          Escala Diferenciada para Lactante
As companheiras que estiverem amamentando terão jornada especial.
          Escala Diferenciada para Lactante
As companheiras que estiverem amamentando terão jornada especial.
          Escala Diferenciada para Lactante
As companheiras que estiverem amamentando terão jornada especial.

Avanço Novo

Avanço Novo

        Cesta Básica Gratuita > MESMO COM ATESTADO MÉDICO
Agora, todo trabalhador e trabalhadora que justificarem a falta, não terá maisAgora, todo trabalhador e trabalhadora que justificarem a falta, não terá mais
o valor da cesta básica descontada em seus vencimentos.
Agora, todo trabalhador e trabalhadora que justificarem a falta, não terá maisAgora, todo trabalhador e trabalhadora que justificarem a falta, não terá mais
o valor da cesta básica descontada em seus vencimentos.
Agora, todo trabalhador e trabalhadora que justificarem a falta, não terá mais
o valor da cesta básica descontada em seus vencimentos.
Agora, todo trabalhador e trabalhadora que justificarem a falta, não terá mais

Avanço Novo

Avanço Novo

        Equiparação Ticket - Jornada Flexível
A partir de agora todo companheiro e companheira da jornada
flexível receberão 
A partir de agora todo companheiro e companheira da jornada
flexível receberão 
A partir de agora todo companheiro e companheira da jornada

igual ao restante de toda categoria, alcançando: flexível receberão igual ao restante de toda categoria, alcançando: 

Avanço Novo

Avanço Novo

Mês com 30 dias = R$ 429,00 / Mês com 31 dias = R$ 445,50Mês com 30 dias = R$ 429,00 / Mês com 31 dias = R$ 445,50Mês com 30 dias

        Ticket Refeição > NAS FÉRIAS
Com o ticket nas férias de R$ 215,50, nosso REAJUSTE passa a: 

        Equiparação Ticket - Jornada Flexível

Com o ticket nas férias de R$ 215,50, nosso REAJUSTE passa a: 

Avanço Novo

Avanço Novo

Reajuste Salarial > 7%

Implantação do PTSAvanço Novo

          Escala Diferenciada para Lactante
As companheiras que estiverem amamentando terão jornada especial.
          Escala Diferenciada para Lactante
As companheiras que estiverem amamentando terão jornada especial.
          Escala Diferenciada para Lactante

Seguro de Vida Gratuito em todas as Empresas

Conquista da
Sec. da Mulher

Seguro de Vida Gratuito em todas as Empresas

Avanço Novo
        Piso Manutenção
Nosso sindicato realizou um levantamento e encontrou
disparidades nos vencimentos de companheiros que executam
o mesmo trabalho. Para que isso não ocorra mais, implantamos o Piso Salarial em
toda categoria e, além do piso, implantamos também o Prêmio por Tempo de Serviço.

Mais que um avanço, o PTS
efetivamente proporcionará
aos trabalhadores o retorno
das perdas salariais.
No ano que vem,
independente do reajuste,
teremos até 3% a mais
direto em nossos vencimentos.


