Sinthoresbar
BOLETIM INFORMATIVO

Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros de Barretos e Região

Barretos, novembro de 2021
ACIMA DO PISO 11%
Quem ganha acima do piso salarial (até três pisos), teve 11% de
reajuste sobre o salário. O pagamento será em duas parcelas,
não cumulativas, de 5.5%.
a1ª no salário de novembro/2021.
a2ª no salário de março/2022.

ABONO
As empresas pagarão um abono
salarial, no valor de R$ 180,00 para
os contribuintes do sindicato que recebem até 2 pisos da categoria. O
valor será dividido em duas parcelas de R$ 90,00, a serem pagas em
abril e setembro de 2022.
Reunião para assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho

12% DE REAJUSTE
SALARIAL
CONQUISTA DO SINDICATO

Esta é sem dúvida uma das maiores vitórias do Sinthoresbar, o seu sindicato. Em meio a tantas dificuldades e crise financeira os trabalhadores que ganham piso tiveram 12% de reajuste salarial, pagos a partir de 1º de novembro,
data-base da categoria. O reajuste será pago em duas vezes (novembro de
2021, 6% e outros 6% a partir de 1º março de 2022).
Aqueles que recebem acima do piso salarial(até três pisos) tiveram 11% de
reajuste a ser pago também em duas parcelas. A primeira, de 5,5%, paga no
salário de novembro/2021, e a segunda (de 5,5%) a ser paga no salário de
março/2022. Além disso, o sindicato manteve todas as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho, que incluí inúmeros benefícios ao trabalhador e a
sua família.
Nada mal diante das crises sanitária e econômica atual. Estamos saindo de
um dos piores períodos da história da humanidade. O Brasil enfrenta uma inflação galopante e um alto número de desemprego.
No entanto, nas mesas de negociações, não cruzamos os braços e não abrimos mão dos direitos da categoria. Apesar de um cenário tão desfavorável mantivemos benefícios, direitos e reajustes para os trabalhadores.
Isso prova o quanto o sindicato é importante na vida dos trabalhadores. Sem
o sindicato, neste cenário, os trabalhadores estariam totalmente desprotegidos
e sozinhos, sem ter quem lutasse pelos seus direitos.

NOVO PISO (12%)
Quem ganha o piso salarial, teve
12% de reajuste, que serão pagos em duas vezes:
aR$ 1.500.00
1º/11/21 a 28/02/22
aR$ 1.585,00
1º/03/22 a 31/10/22

HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO
As rescisões de empregados com
mais de um ano de trabalho, só
podem ser feitas no sindicato.
No sindicato são conferidos todos
os direitos do trabalhador.
A empresa não pode fazer esse
tipo de rescisão.

AUXÍLIO TRANSPORTE
Quando o empregado não tem
como usar o transporte público
por causa do horário de início e
final da jornada de trabalho, a empresa deve fornecer, em dinheiro,
o valor do auxílio transporte. Esse
valor não integra a remuneração
para qualquer efeito.

BANCO DE HORAS
Empresas precisam firmar Acordos
Coletivos, com a anuência dos sindicatos para compensar qualquer
tipo de horas através do Banco de
Horas. Poderá ser adotado o sistema alternativo de controle de jornada de trabalho.

Ivair José de Oliveira, presidente do Sinthoresbar

O pior já passou!
Chegamos ao final do ano com a
esperança de que em 2022, tudo será
melhor neste país e na vida de todos os
trabalhadores.
Em meio a tantas tristezas trazidas
pela pandemia e pela crise econômica
que atinge o Brasil, estamos levando
ótimas notícias para nossa categoria conquistamos 12% de reposição salarial e ainda mantivemos as cláusulas da
nossa Convenção Coletiva de Trabalho.
Diante dessa inflação galopante, alto índice de desemprego e reajuste zero de salário para tantas
categorias, as conquistas do Sinthoresbar devem ser comemoradas pelos
trabalhadores(as).
Lembramos que o setor de serviços
no Brasil, no qual nosso setor está incluído, é aquele que mais emprega e
tem maior participação no PIB nacional. Porém, foi o mais prejudicado pelo
cenário da pandemia.
O segmento de bares e restaurantes enfrentou sérias dificuldades pelas
restrições ao funcionamento dos negócios e à circulação de pessoas. Ao longo da pandemia, no país, foram fecha-

das 335 mil empresas e perdidos cerca
de 1,3 milhões de empregos. Somente
no Estado de São Paulo, mais de 30%
dos estabelecimentos foram fechados.
Mas tudo indica que o mês de dezembro trará uma boa recuperação do
setor e o que o pior já passou.
É acreditando em dias melhores
que o sindicato está planejando os próximos eventos que irá oferecer para a
categoria, como: a retomada da tradicional Corrida dos Garçons.
Quem não está com saudades?
As nossas colônias de férias também já estão recebendo filiados - é só
fazer a reserva.
Os serviços oferecidos pelo sindicato, como atendimento jurídico, odontológico e psicológico voltaram a funcionar.
Por isso, vamos começar 2022
cheios de fé de que dias melhores virão.
Sabemos que muitos ainda estão
sofrendo com a saudade daqueles que
se foram por causa da pandemia. Somos
solidários a essa dor. Nos colocamos
aqui a disposição de todos(as) os (as)
trabalhadores(as). As portas do Sinthoresbar estão abertas para atendê-los (as).
Desejamos que no Natal haja amor,
carinho e muita fartura para você e sua
família. Que o ano que irá iniciar traga
esperança, coragem, prosperidade e
muito sucesso.
Não esqueça que, sempre, em
qualquer situação você pode contar conosco. Estamos aqui para lutar ao seu
lado e proteger você e sua família.
Boas festas!

HORA EXTRA
O adicional de hora extra é de
60%, usando como referência o
valor do salário/hora normal, e excluídas as horas de trabalho compensadas.

ADICIONAL NOTURNO
Deve ser pago 25% a partir das 22h
até às 5h. Para os contratados para
trabalhar no período noturno, as
empresas deverão observar o disposto na Súmula 60, do TST. Estes
devem receber o adicional, das horas prorrogadas, a partir das 5h da
manhã.
INTERVALO INTRAJORNADA
Empresas podem reduzir o intervalo intrajornada de 1 hora para 30
minutos, em jornadas superiores a
6 horas. Nesse caso a jornada reduzida será no final do expediente. O desconto tem que constar em
Acordo Coletivo, com a anuência
do sindicato patronal.
DOMINGOS, FERIADOS
FOLGAS MENSAIS
Empresas que funcionam todos os
dias da semana, podem exigir que
seus empregados trabalhem aos
domingos. Estas empresas deverão fazer escala de revezamento,
para que o empregado folgue no
mínimo em um domingo por mês,
sem prejuízo da folga semanal,
sendo que o empregado terá no
mínimo cinco folgas mensais.
É autorizado o trabalho em
feriados, mediante pagamento
das horas efetivamente trabalhadas com adicional de 100%,, sem
prejuízo do descanso semanal
remunerado, inclusive para os trabalhadores de jornada de trabalho
especial com escalas 12x36.

Regulamentação
do trabalho no
Rodeio de Barretos

O sindicato avançou nas conquistas
para quem trabalha no Rodeio de Barretos e desempenha funções que pertencem a categoria representada pelo
Sinthoresbar. Estes trabalhadores estão
protegidos por regras específicas, negociadas pelo sindicato e que constam na
Convenção Coletiva de Trabalho.
Durante a realização do Rodeio de
Barretos as regras são as seguintes:
a Os empregadores que estiverem
instalados na praça de alimentação da
festa, bem como os buffets contratados
para os ranchos particulares, deverão
exibir os contratos dos empregados
que estiverem prestando os serviços
para os mesmos, seja por tempo inde-

terminado ou por tempo determinado
(duração da festa).
aOs empregados que forem admitidos para trabalharem por tempo determinado, receberão o piso salarial diário
no valor de R$ 137,00, para oito horas
de trabalho. Neste valor está incluso o
descanso semanal remunerado.
aO excesso de jornada será pago
como adicional de 100% sobre o valor
da hora normal.
a Os empregadores que já recolhem regularmente a contribuição confederativa estipulada na cláusula 43
desta Convenção Coletiva são isentos
deste recolhimento, desde que comprovada a regularidade do pagamento
até o primeiro dia da festa.
a Aos empregados em meios de
hospedagem, como: hotéis, motéis,
flats, pensões e assemelhados, no município de Barretos, receberão o abono
salarial de R$ 390,00 a ser pago junto
com o salário da competência do mês
de agosto/2022.

Filiados têm atendimento
psicológico no sindicato

Psicóloga
Neia Santiago

Garantir a saúde emocional é melhorar a qualidade de vida e conquistar
melhores desempenhos profissional e
nas relações humanas. Por isso, o Sinthoresbar oferece atendimento psicológico para filiados e seus dependentes.
O atendimento é feito num ambiente confortável e por uma profissional
qualificada - a psicóloga Neia Santiago.
Para ser atendido basta ser filiado
e fazer o agendamento da consulta
pelo telefone: (17)3325-4374

Aproveite o verão nas nossas colônias de férias

QUEBRA DE CAIXA
Empregado que exerce a função
de caixa, tem direito a Quebra
de Caixa, no valor de 5% do piso
salarial, por mês. A empresa que
paga esta indenização tem o direito de descontar do empregado
as eventuais diferenças de caixa,
mediante apresentação de recibo.
ALIMENTAÇÃO GRATUITA
A alimentação gratuita não configura salário-utilidade e não integra o
salário para qualquer fim. Quando
a empresa fornecer alimentação, a
cláusula do vale alimentação não terá
validade. Não se considera refeição
o fornecimento de lanches, salgados, pizzas e congêneres.
VALE ALIMENTAÇÃO
Empregados que recebem até três
pisos da categoria e que não recebem refeição gratuita durante a
jornada de trabalho, têm direito a
vale-alimentação (em cartão magnético), no valor de R$ 290,00.

VALE ALIMENTAÇÃO
JORNADA PARCIAL
Quem trabalha em jornada parcial
de até quatro horas, tem direito a
50% do valor do vale alimentação,
sendo que os que trabalham acima de quatro horas terão direito a
100% deste valor.
COLÔNIAS DE FÉRIAS
E CONVÊNIOS
Filiados do sindicato têm direito a
colônias de férias, localizadas em
Peruíbe. As colônias ficam a 500
metros do mar e oferecem acomodações confortáveis, a preços
abaixo dos praticados no mercado.
Para usar as colônias é preciso fazer reserva com antecedência, no
sindicato.
O Sinthoresbar tem inúmeros convênios, com diversas especialidades médicas e laboratórios.
Também oferece ao filiado descontos especiais em estabelecimentos comerciais e salões de beleza.
Para conferir os convênios e descontos acesse nosso site:
www.sinthoresbar.com.br
Dúvidas sobre reservas das colônias, fale conosco:
whatsApp 3325-4374

Dra.Teresa - Clínica Geral

Dra.Fernanda - Ortodontia

Filie-se e aproveite os convênios odontológicos
oferecidos à você e sua família
Marque sua consulta pelo WhatsApp 3325-4374

Investir na aparência é fundamental, ainda mais para quem trabalha
com o público. Além disso, cuidar dos
dentes é uma questão de saúde.
Sabemos que o tratamento odontológico não é nada barato e que muitas vezes vamos adiando o tratamento
por falta de dinheiro.

Por isso, o sindicato oferece tratamento odontológico para todos os filiados e seus dependentes.
O atendimento é feito por profissionais especializados, na sede do sindicato. São oferecidos os seguintes procedimentos: clínica geral, endodontia,
ortodontia, estética e prótese.

Sindicato conseguiu manter seguros de Vida e
de Acidentes Pessoais para toda a categoria
O Sinthoresbar conseguiu que as
empresas mantivessem o pagamento do seguro de vida e de acidentes
pessoais para os trabalhadores e suas
famílias. Em tempos de pandemia o seguro de vida tornou-se indispensável.
As empresas são obrigadas a contratar uma empresa e fazer o seguro
em grupo, desde a contratação do funcionário. As regras estão previstas na
Convenção Coletiva de Trabalho.
As empresas são obrigadas a fazer
o pagamento de um prêmio de seguro
no valor mínimo de R$ 7,70 e deverão
ter no mínimo as seguintes coberturas
e valores segurados:
Empregado titular
aR$ 13.700,00 - Morte do empregado
aR$ 13.700,00 - Invalidez permanente
total ou parcial do empregado;
aR$ 13.700 - Antecipação especial
por doença
aAté R$2.600,00 - Auxílio Funeral (reembolso das despesas com o sepultamento);
aR$ 332,00 - referente a duas cestas básicas em caso de morte do empregado;
aAté R$ 1.370,00 - Auxílio Invalidez
total por acidente.

Família do empregado titular
aR$ 1.000,00 - Parto Pré-Maturo:
prematuros, recém-nascido vivo, com
menos de 37 semanas completas de
gestação.
aCônjuge: Morte do cônjuge - indenização de 50% da garantia de morte
prevista para o empregado titular;
aFilhos: Morte do(s) filho(s) maior de
14 anos e menor de 18 anos de idade,
pagamento de 50% da garantia de Morte prevista para o empregado titular.
aMenores de 14 anos - reembolso das
despesas efetivas com funeral.
aDoença Congênita dos Filhos: Ocorrendo o nascimento de filho do empregado segurado com caracterização (no
período de até 6 meses após o parto)
caberá ao mesmo uma indenização de
25% da garantia de Morte prevista do
empregado titular;
aAuxílio Creche: Morte do titular, os filhos até 12 anos, limitado a dois, terão
direito a uma verba de R$ 102,00, durante um período de 12 meses.
aCesta Natalidade: Em caso de nascimento do filho(a) da(o) funcionária(o),
a mesma(o) receberá um kit Mamãe e
Bebê, com itens específicos.

Dra.Renata - Clínica Geral
GORJETA
A gorjeta é regulamentada pela
Lei nº 13.419/2017. A lei diz que
as empresas que cobram os 10%
têm que firmar acordo com o sindicato. Quem não tiver acordo está
irregular. Os valores da gorjeta são
considerados salário e incide sobre
férias, 13º salário, FGTS e outras
verbas trabalhistas. Se sua empresa não estiver cumprindo a lei - denuncie, pois tal atitude é considerada apropriação indébita (furto).
ADICIONAL
POR TEMPO DE SERVIÇO
(TRIÊNIO)
Empresas são obrigadas a pagar
aos seus empregados um adicional
de 2% a cada três anos de serviços
prestados na mesma empresa (triênio). A contagem do tempo de serviço inicia a partir de 1º de novembro
de 1990. O benefício não tem caráter retroativo. Se a empresa tiver
programa próprio de remuneração
por tempo de serviço, fica desobrigada de pagar o triênio.
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