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a sede do sindicato, em ca-
raguatatuba, ficou literal-
mente abarrotada durante 
a assembleia Geral para 
discussão da pauta de rei-
vindicações da campanha 
salarial 2017/2018.
por unanimidade, os com-
panheiros fecharam apoio 
à direção da entidade e 

trabalhadores aprovam 
pauta de reivindicações por 
unanimidade em assembleia

aprovaram os itens da pau-
ta de reivindicações.
a partir de agora é luta, 
organização e mobilização 
nas rodadas de negocia-
ções.
durante nossa jornada não 
aceitem, tão menos caiam 
na choradeira dos patrões, 
que apenas enxergam ci-

fras, enquanto os trabalha-
dores ficam na vala pescan-
do mussum sem nada para 
entregar a sua gente.
agradecemos a confiança 
dos trabalhadores. vamos 
irmanados, batalhar juntos 
por grandes conquistas e 
até a vitória final na cam-
panha salarial.

prontos 
para a 
luta !!!



contato@wlmidia.com.br
(13) 99652-5296

Mais uma vez os companheiros mostraram força e unidade junto ao Sindi-
cato rumo à Campanha Salarial da categoria.
O momento requer este tipo de comportamento, que será fundamental 
para dobrar qualquer tipo de intransigência patronal.
O trabalho desta diretoria está continuamente focado em reivindicar os 
interesses dos trabalhadores, que nos confiaram esta grande responsabili-

dade em assembleia.
Não haverá descanso até a vitória final nas negociações. Não ha-

verá descanso até ver cada qual dos companheiros valorizados.
Avante em nossas conquistas!!!

Saudações Sindicais.
FrAnCiSCO iSrAel - PreSidente

Reajuste salaRial
Reajuste de 100% (cem por cento) da variação inPC/iBGe de 1º de maio de 2016 a 30 de abril de 2017 para 
todos os setores, e mais 5%(cinco por cento) a titulo de aumento real.

Vales Refeição/alimentação
As empresas fornecerão, durante a vigência deste Acordo, vale alimentação aos seus funcionários nos valores 
de R$ 500,00 (quinhentos reais) inclusive nas férias.

HoRas extRas
A remuneração adicional por hora extraordinária será de 50% (cinquenta por cento) do salário-hora, nos dias 
úteis, para as primeiras 2 (duas) horas após a jornada normal de trabalho. 

seguRo De ViDa
A empresa signatária deste acordo coletivo de trabalho manterá o seguro de vida, em conformidade com a Lei 
nº 12.619 de 30 de abril de 2012, fica obrigada a proporcionar sem ônus para o empregado, e em seu nome, 
seguro de vida com valor de cobertura que redunde nos prêmios mínimos abaixo relacionados: morte natural: 
R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) | morte Acidental: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais |invalidez 
Permanente: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) |Auxílio-funeral de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ConVênios méDiCo e oDontológiCo
A emPResA manterá o Convênio médico para os trabalhadores, sendo que a emPResA subsidiará o Plano 
médico ao empregado, no percentual de 100% (cem por cento). A emPResA também manterá o Convênio 
odontológico para todos os trabalhadores e familiares, sendo que a emPResA subsidiará o Plano familiar no 
percentual de 100% (cem por cento) do benefício.

carro-chefe da pauta de reivindicações
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