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«ASSEMBLÉIA - CAMPANHA SALARIAL 2016»
TRABALHADORES(AS)APROVAM A PAUTA DE REIVINDICAÇÃO

Campanha
Salarial 2016
Juntos a gente Conquista

DIREITO NÃO SE REDUZ SE
AMPLIA!
NOSSAS BANDEIRAS DE LUTAS:

●

REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO DO PERÍODO E AUMENTO REAL DE SALÁRIO

●

REDUÇÃO DA JORNADA SEM REDUÇÃO DE SALÁRIO

●

COMBATE AO TRABALHO PRECÁRIO

●

LUTA PELO TRABALHO DECENTE

●

LUTA PELA MANUTENÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS

●

COMBATE AO ASSÉDIO MORAL

●

CESTA BÁSICA

Seminário traz tema-Perspectivas para as Negociações Coletivas de 2016!!

Juventude da Conaccovest em Intercâmbio Sindical

Juventude da CONACCOVEST
em Intercambio Sindical

A diretora Andreia Alves Martins
representante das Costureiras, na
apresentação do seu Plano de Ação.
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Editorial do Paulinho

O ARRAIAL DAS COSTUREIRAS
A cada ano, o nosso arraiá recebe mais companheiros (as),
além de convidados entre eles a Sra. Adriana Ramalho,
que marcaram presença, prestigiando a nossa festa.
Muita música, diversão e brincadeiras agitou o evento, barracas
de pipoca, algodão doce, quentão, vinho quente e
tradicional cachorro quente que os presentes puderam
saborear.
Mais uma vez, a festa que já virou tradição na categoria,
promoveu a diversão em clima de muita harmonia e
integração.

Imagens do mês

Alinhavando
Alinhavando
Seminário
Data:16/07/2016
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

Reunião de Saúde e Segurança
Data: 22/07/2016
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00
Curso de Cipa
Data:25 à 29/ 07/2016
Local: Sede do Sindicato - 2 andar - auditório
Horário: das 14h00 as 18h00
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SEU ESPAÇO

VOCÊ SABIA?

• R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em caso de morte, invalidez
permanente total ou parcial causada por acidente ou doença adquirida
no exercício proﬁ ssional do empregado (a), seguidas as determinações da
convenção coletiva.
• R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais) em caso de morte do
cônjuge
• R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em caso de morte
de ﬁ lho (a) até 21 anos, limitado a 4 (quatro)
• R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em favor do empregado (a) quando ocorrer o nascimento de ﬁ lho(a) portador (a) de invalidez causada por doença congênita, a qual, o impeça de exercer atividade
remunerada comprovada por atestado médico.
• 50 kg de alimentos entregues aos beneﬁ ciários quando ocorrer morte do
empregado (a)
• R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) para gastos com funeral na
ocorrência de morte do empregado (a).
• Cesta Natalidade – (somente válida para segurada) contendo Kit Bebê e
Kit Mãe desde que formalizado pela empresa até 30 dias após o parto da
funcionária contemplada.

A CONVENÇÃO COLETIVA ENCONTRA-SE
DISPONÍVEL NA SEDE DO SINDICATO.

CONVÊNIOS

Por entender que todo cidadão tem direito
de ampliar o conhecimento, nosso
Sindicato mantém parcerias com Faculdades e alguns Colégios.

Para conhecer melhor os convênios que
oferecemos para a categoria,
CONSULTE O SITE:
ou procure nosso Sindicato.

