
Ufa!!!
Saiu o aumento dos trabalhadores.
   Novo piso foi para R$ 840,00

Depois de uma inter-
minável batalha entre o 
SINTHOJUR e o sindicato 
representante dos patrões, 
finalmente foi jugado o dis-
sídio coletivo referente ao 
período 2011/2012.

Foi uma conquista que a 
classe trabalhadora precisa 
comemorar e muito, afinal, 
poucas e quase nenhuma 
categoria alcançou índices 
tão expressivos quanto os 
conseguidos pela nossa di-
retoria. 

Veja abaixo as correções: 
Piso Salarial: Pelo jul-
gamento do dissídio refe 
rente ao último periodo, o 
SINTHOJUR conseguiu 11% 
(é isso mesmo!!! – onze por 
cento de aumento), números 
esses que elevam o nosso 
piso à R$ 840,00 um dos 
maiores do Estado de São 
Paulo.

Nossa presidente Rena-
ta Magalhães explica que 
aqueles trabalhadores que 
recebem acima do piso o 
reajuste foi de 9,25%.  Após 
inúmeras reuniões, o 

SINTHOJUR também 
conseguiu aumentar para R$ 
11,00 o vale refeição e a ces-
ta básica foi para R$ 74,00.

 Cesta básica. Direito de 
todos

Muitos patrões alegam que 
a cesta básica oferecida aos

Trabalhadores é benefí-
cio oferecido pela empresa. 
MENTIRA!!! A cesta bási-
ca é um complemento que 
o SINTHOJUR conquis-
tou para auxiliar os trabal-
hadores.

Portanto, não se esqueça 
tudo o que o seu patrão te 
oferece foi uma conquista 
do Sindicato. Não existe 
patrão bonzinho e sim um 
Sindicato atuante. 

Visite as colônias de férias 
conveniadas com o nosso 
Sindicato.  Desfrute de mo-
mentos prazerosos com seus 
familiares. Acesse nossa pá-
gina eletrônica na internet e 
fique por dentro de todos os 
benefícios que o SINTHOJUR 
oferece aos seus associa-
dos. Faça sua reserva e boa 
viagem!

A diretoria do nosso Sindicato lutou até o fim pela manutenção dos diretos da classe trabalhadora e só por 
isso, hoje, podemos comemorar o índice de aumento em nosso piso salarial, porque se dependesse do seu 

patrão, o seu salário seria o mínimo fixado pelo governo federal.

Vale lembrar que os valores acima deverão ser pagos 
com data retroativa à 1º de agosto de 2011, devendo 
eventuais diferenças serem pagas integralmente, sendo 
que qualquer parcelamento só poderá ser feito mediante 

Acordo Coletivo com o Sindicato profissional.
caso a empresa não esteja pagando seus direitos procure 

seu Sindicato!

INFORMATIVOCORREIO 
HOTELEIRO

Durante o período em que as negociações se arrastavam entre a 
DRT  - Delegacia Regional do Trabalho e o 

Tribunal Regional do Trabalho (TRT)
 o SINTHOJUR  contou com apoio incondicional da Federação 

Regional dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro – 
a FERTHORESP - e seus sindicatos filiados.

Esse apoio foi fundamental para que a diretoria do SINTHOJUR 
suportasse grande a pressão exercida pelos dirigentes

 patronais que queriam a todo custo não nada de aumento e 
ainda retirar direitos que já eram nosso.

 A todos, o nosso muito obrigado.

Visite o nosso site: www.sinthojur.org.br

Feliz 2013



Você sabia que sem a ação enérgica 
do SINTHOJUR, o trabalhador não 

teria direito a cesta básica, vale 
refeição e o seu salário era o

 mesmo do governo. 
É o nosso Sindicato trabalhando 

por você. Pense nisso!

Mensagem da Presidente

Prezados trabalhadores,
 Primeiramente é nossa 

obrigação fazer um agra-
decimento de público à 
todos os trabalhadores da 
categoria profissional,  por 
aguardarem por tanto tem-
po a definição do Dissídio 
2011/2012.

 Mas é importante que 
saibam que toda essa demo-
ra se deve ao fato, de que o 
Sindicato Patronal durante 
todo esse tempo procurou 
dificultar todos os tipos de 
acordos entre Capital e Tra-
balho. A única forma que 
eles concordavam era essa: 
que acatássemos a retirada 
de direitos já conquistados. 
Não!!! Não aceitamos trair 
a confiança da categoria 
com esse absurdo!

 E eu como Presidente 
do SINTHOJUR jamais 
poderia acatar tal acordo, 
sou defensora da classe tra-
balhadora! Jamais poderia 

aceitar que Direitos Adqui 
ridos fossem retirados! Mas 
não desistimos!   Fomos a 
Luta !

 E depois de várias
reuniões, todas elas difí-

ceis e de grande pressão, 
afinal, não aceitamos que 
os direitos da categoria fos-
sem dizimados pelos em-
presários, que aliás, não 
nos ofereceu qualquer tipo 
de acordo justo para com a 
nossa classe, tivemos que- 
por fim-ir ao Tribunal Re-
gional do Trabalho.

Agradecemos também a 
Deus, que nos encorajou 
e não permitiu que cedês-
semos a pressão. Direito 
do trabalhador para nós é 
sagrado e por isso obtive-
mos essa grande vitória. Os 
Juízes foram justos e acata-
ram o que é melhor para a 
nossa categoria. Essa dire-
toria tem como principio:  
“Proteger os Direitos dos 
Trabalhadores”.

Nossos direitos per-
manecem! Vencemos mais 
uma Luta! 

Agradecimentos à com-
preensão de todos. Acre 
ditem, juntos somos 
fortes!!!

Renata  Magalhães, 
presidente do SINTHOJUR

No que tange às negociações relativas à data base 
Agosto de 2012 informamos que ainda 

prosseguem as  negociações.

Empresas fiscalizadas 
pelo SINTHOJUR  
Cleuci Cuco Veronesi – 
ME  -  BAR LA TORRE 
–  Após fiscalização do 
sindicato empresa regu-
larizou os seguintes itens:   
Passou a fornecer cesta 
básica /  Regularizou in-
tervalo para refeição. 
La Farina – Forneria Ali-
mentos LTDA-ME - Após 
fiscalização do sindicato 
empresa regularizou os 
seguintes ítens:  - passou 
a fornecer plano de saúde 
/ 2 - folga aos domingos 
/  - intervalo para refeição 
e adicional noturno. 
Restaurante Nova China 
Jundiaí LTDA ME - Após 
fiscalização do sindicato 
empresa regularizou a 
si tuação e passou a for-
necer convênio médico / 
folga aos domingos 
churrascaria passo fundo 
LTDA EPP - Conforme 
denúncia do sindicato ao 
Ministério do Trabalho, 
foi  regularizado sob ação 
fiscal os seguintes itens.
Registro de 02 (dois) em-
pregados /  regularização 
fiscal do atributo após 
/  recolhimento FGTS /  
reajuste salarial 
Churrascaria e Pizzaria 
Rei do Sul -  conforme 
denuncia do sindicato ao 
ministério do trabalho, foi 
regularizado sob ação fis-
cal os seguintes itens:
 Registro de um empre-
gado / regularização fis-
cal do atributo / regulari-
zação da taxa de serviço 
e intervalo para refeição / 
reajuste salarial. 
Churrascaria Sela de 
Prata LTDA -  Conforme 
denuncia do sindicato ao 
Ministério do Trabalho, 
foi regularizado sob ação 
fiscal os seguintes itens / 
Registro de um emprega-
do /  regularização fiscal 
do atributo.Fi
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Visite o nosso site: www.sinthojur.org.br         

Conforme denún-
cia do sindicato 
junto ao Ministério 
Público, foi regu-
larizada sob ação 
fiscal do Minis-
tério do Trabalho 
os seguintes itens: 
/ Registro de 06 
(seis funcionários) 
/ fornecimento de 
cesta básica / forne-
cimento vale trans-
porte / integração 
da taxa de serviço 
no salário / recolhi-
mento do FGTS

 
COCHABAMBA BAR 

E RESTAURANTE 
LTDA

Após fiscalização do 
Sindicato empresa re 
gula rizou os seguintes 
Itens:
•  Adicional Noturno
•  Intervalo
•  Horas extras
•  Folga aos Domingos
•  Taxa de Serviço 

THIAGO LEITE 
TOZZO - ME


