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Sindicato Forte com Sua Participação Sempre

Nesta edição:

- Tabela com SALÁRIOS
- Coluna do Presidente:

      CONVENÇÃO COLETIVA –  
      ACORDO ENTRE SINDICATOS

- Serviços e Benefícios
- Convênio Médico
- Clínica Odontológica

- Departamento Jurídico
- Faculdades Conveniadas
- Informe dos seus DIREITOS
- Parcerias
- Certificado Digital

- ESPECIAL: Carta de oposição

Observe seus direitos, qualquer dúvida entre em contato com o sindicato.

Em tempos de reforma trabalhista e previdenciária, 
desde a consolidação das leis trabalhistas, nunca foi 

tão importante e necessário o trabalho dos sindicatos.

Dissídio – 5%
São Paulo – SP

Feliz é o Homem que
Acredita no que Faz



Pagamento atrasado
DÊ UM BASTA NISSO!
Conta salário: Os empregadores, 
conforme a CCT/2012, devem efetuar 
os pagamentos de seus funcionários 
em conta destinada ao pagamento de 
salários, com base na Resolução 3.424/06, 
ex.: seu pagamento tem que ser efetuado 
no 5º dia útil de cada mês, adiantamento 
salarial de 30% todo dia 20 recebidos 
em conta salário. A vantagem para 
você trabalhador é de receber os seus 
vencimentos no dia certo, ou seja, com 
a conta salário seu patrão não pagará de 
pouco em pouco e muito menos após o 
dia. Exija seu pagamento em conta salário 
ou se preferir em conta corrente em seu 

nome. É só indicar ao seu patrão.

Assistência 
Sindical
O Sindicato defende sempre todos os 
trabalhadores da categoria. O sindicato 
é mantido com as contribuições dos 
trabalhadores, o que permitem ao 
sindicato melhorar seus serviços e contar 
com Assistência Jurídica e Odontológica. 
Desde o ano de 2006 a atual diretoria tem 
tido grandes conquistas, mas sabemos 
das dificuldades e da necessidade de 
muito ainda se conquistar! Por isso é 
preciso a união dos trabalhadores, por 
isso solicitamos que você contribua para 
o seu sindicato e construa uma categoria 
mais forte.

Exerça seu Direito,
DENUNCIE!
A grande maioria das fraudes e irregula‑
ridades praticadas contra os trabalhado‑
res da categoria só são descobertas por 
meio de denúncias que chegam a nós. 

Tel.: (11) 3101-6052  
e-mail: sintradete@sintradete.com.br

A denúncia poder ser anônima, mas o 
importante é que ela seja feita! Não 
cruze os braços, não se corrompa e não 
seja conivente com irregularidades. 
Ajude ‑nos para que o sindicato tome as 
devidas providências para que se cumpra 
a lei e seus direitos sejam respeitados e 
protegidos.

Trabalhar COM registro  
EXIJA ESTE DIREITO
O trabalhador não deve aceitar trabalhar 
sem registro em carteira, assim como 
não deve receber pagamento por fora. 
Quando o pagamento é feito sem registro 
faz toda a diferença no depósito do FGTS, 
na média de horas extras, nas férias, no 13º 
salário, aviso prévio e na aposentadoria, 
além de configurar crimes de sonegação 
fiscal e fraude à União. E para os 
instrutores que utilizam o sistema e ‑CNH 
é grande a possibilidade do cruzamento 
de informações. Contamos com as 
autoridades do DETRAN para coibir tais 
práticas nas renovações do Alvará dos 
CFCs.

Trabalhador não aceite receber seu salário se não for conta salário

As empresas, independentemente do número de empregados, ficam obrigadas a efetuar os 

pagamentos de seus empregados, a que título for, mediante depósito em conta-salário, de 

acordo com a resolução 3.402/06 do Conselho Monetário Nacional/BACEN.

ENTRE EM CONTATO E SAIBA SEUS DIREITOS

Exija!

HOMOLOGAÇÃO
(Trabalhadores do Município de São Paulo)

Faça sua homologação no Sindicato, aqui oferecemos Suporte Jurídico e 

acompanhamento de todo processo e direitos para recebimento. Colocamos 

nossa estrutura à sua disposição.

Os trabalhadores em geral são beneficiados com todas as conquistas obtidas nas 

negociações coletivas, nos dissídios coletivos, nas ações coletivas e na luta diária sindical, 

razão pela qual faz‑se necessário colaboração financeira para atingir esse escopo.

Assim, compete ao empregado expressar sua concordância ao desconto salarial 

por escrito, e o empregador descontar mensalmente do empregado a contribuição 

assistencial mensal, aprovada em assembléia regularmente convocada, correspondente 

a 2% (dois por cento) do salário bruto do empregado, observado o disposto nos arts.545 

e 611‑B, XXVI, da CLT, com redação da LEI 13.467/2017

contribuição assistencial do empregado 
(artigo 513, alínea “e” CLT)
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Convenção coletiva – 
Acordo entre sindicatos

Numa época de tanta discordância 

política, cenários adversos na economia e 

novos rostos aparecendo, o trabalho dos 

sindicatos têm sido alvo de reformas e crí-

ticas quanto ao desempenho e sua repre-

sentatividade.

Aqueles que realmente trabalham, bus-

cam e sentam para negociar, são poucos, 

onde protestos e manifestações foram únicos argumentos para che-

gar num denominador nem sempre comum.

Nós do Sintradete, adotamos uma postura diferenciada nos 

últimos anos e temos obtido resultados a cada convenção coletiva, 

assim como melhorias e busca constante de reconhecimento da 

categoria em nosso trabalho.

Porém, para que tenhamos êxito e possamos avançar, é neces-

sário reciprocidade em uma via de mão dupla, onde negociamos 

e buscamos porcentagens, acordos, benefícios e implementação 

gradual que nos traz hoje a  nossa real situação.

É preciso ponderar e conversar, visto que aos gritos e imposi-

ção não teríamos alcançado o que podemos oferecer a categoria e 

aos associados, mas principalmente, manter a estrutura, afinal todo 

avanço é planejado para não sofrer com retrocesso ou perda de um 

trabalho feito diariamente.

Diante de tantos questionamentos sobre a funcionalidade 

que desempenhamos, entregamos como resposta ser a diferença 

em um sindicato moderno, com canais de comunicação e serviços 

ofertados em nossa sede e parcerias.

Todo esse contexto é possível graças ao trabalho daqueles que 

sentam e visualizam o bem-estar e sustentabilidade do que temos 

e a continuidade do que conquistamos.

Mesmo com idas e vindas, até o momento o diálogo tem sido 

transparente e as relações de trabalho importantes quanto ao 

capital humano e seu valor agregado. 

Valdir José Lima – Presidente



Despachante Empregado: R$ 2.166,57

Gerente ou Auxiliar de Despachante: R$ 1.572,40

Auxiliar de Escritório: R$ 1.199,83

Office Boy, Faxineiro  
e demais empregados: R$ 1.179,36

Digitador: R$ 1.415,08

Auxiliar de Associação: R$ 1.410,62

CONVÊNIO MÉDICO: 
R$ 91,80

SEGURO DE VIDA: 
R$ 13,00

ABONO REFEIÇÃO: 
R$ 18,00

VEJA OS RESULTADOS DA NOSSA CAMPANHA SALARIAL

ESPECIAL: Carta de Oposição
Quando um trabalhador apresenta sua Carta de Oposição ao sindicato de sua categoria, o ganho 

imediato é o NÃO desconto dos valores pertinentes.

Porém a perda é muito maior e significativa, pois isso enfraquece o Sindicato de tal maneira, 
que vira argumento ao Patronal para diminuir reajustes e benefícios pleiteados, afinal todas às vezes que 
sentamos para negociação, a quantidade de oposições vira arma contra o trabalhador, que uma vez contra 
seu próprio representante, torna-se a favor das propostas impostas.

Todos os benefícios e reajustes conquistados nos últimos anos poderiam ser ainda maiores com 
sua participação.

A carta de oposição entregue hoje é o encolhimento do seu aumento nos próximos anos.

Procure o sindicato, converse sobre valores, benefícios e ganhos reais que uma estrutura sindical 
apoiada pode oferecer.

Adquira a Convenção Coletiva, entre em contato conosco!

Parceiro Sintradete: PRIMO ROSSI RENT A CAR

Forma de pagamento para o sindicato: 
Faturado 20 dias do fechamento do contrato para locações diárias/semanais e quinzenais
Faturado 30 dias da abertura do contrato para locações mensais.

Rua da Consolação, 328 – São Paulo, SP
Contato: (11) 3155-5600 / rentacar@primorossi.com.br

CATEGORIAS

Econômico
Compacto

Intermediário

Não fique Só, 
Fique Sócio!
www.sintradete.com.br

Adquira o seu entrando
em contato conosco.



Organização: Valdir José Lima
Tiragem: 1.000 exemplares

Envie sugestões, elogios ou críticas para: sintradete@sintradete.com.br

Seja educado e preserve a natureza! Não jogue este jornal na rua. 
Se leu e gostou, entregue para um amigo ler também!!!

Produção: Estúdio Caverna / cavernaeditorial@gmail.com /  11 96025-7878

FACULDADE UNINOVE
www.uninove.br

FACULDADE SUMARÉ 
www.sumare.edu.br

UNICID - 
Universidade Cidade de São Paulo
www.unicid.br

UNG  - Universidade Guarulhos
www.ung.br

UNIFAI  - Centro Universitário Assunção
www.unifai.edu.br

UNOPAR 
www.unoparead.com.br

Orientação e Reclamação nas 
Áreas CIVIL e TRABALHISTA.

Atendimento GRATUITO e com 
HORA MARCADA.

AGENDE E RECEBA ASSESSORIA 
JURÍDICA!

FACULDADES CONVENIADAS

Anderson Reis (Consultor Comercial)
Tel.: (11) 3582-1982 / Cel.: (11) 96345-3998 / e-mail: anderson.reis@benesull.com.br

SOLUÇÕES, BENEFÍCIOS E INCENTIVOS

A Benesull oferece soluções de gestão empresarial de alta performance que 
contribuem para o crescimento do seu negócio. Menos Custo, Maior Controle, 
Mais Tempo para Você! Empresa oficial indicada para fornecimento dos cartões 
Vale Refeição/Alimentação e Vale Transporte a todos os profissionais da categoria.

“A REDE SOCIAL LIFE, empresa especializada em Consultoria e 

Comercialização de Benefícios Corporativos”.

Atuamos no segmento desde 1969 e fomos contratados pelo SINTRADETE para 

auxiliá-lo na adequação das cláusulas referentes à Seguro de Vida/Odontológico, 

conforme Convenção Coletiva Trabalhista (CCT) em vigor desde 01/05/2017.

Sr. Proprietário de Auto Escolas/Despachantes, estamos à sua disposição para agendarmos  

uma visita em sua empresa. Contato: (11) 2941-2121 / 2532-2016 / 2532-2013

e-mail: comercial@redesociallife.com.br

SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

COLÔNIA DE FÉRIAS ASSOSEF MONGÁGUA - SP

Quartos para 4 e 5 pessoas com cama de casal, beliche, 
travesseiros, armário, mesa, frigobar, ar condicionado, 

TV Led e sacada privativa.

Informações e Reservas: (11) 3104-3051

Federação dos Trabalhadores em Empresas de Difusão 
Cultural e Artística do Estado de São Paulo

Quartos para 3, 6 e 12 pessoas / Lazer para todas as idades 

Internet (WI-FI)  / 13 vagas de Estacionamento.

Avenida dos Sindicatos, 444 - Praia Grande - SP 

Informações e Reservas: (11) 3237-1941 / 3214-1433 / 3151-2899

Consultório
Odontológico

Departamento Jurídico

(Consultório Próprio e Moderno)

Oferecemos tratamento TOTALMENTE GRATUITO PARA 
ASSOCIADOS nas seguintes especialidades:

Endodontia (canal) • Dentística (restaurações) 
Periodontia • Raspagem de tártaro, ultrassom e jato de 
bicarbonato • Odontopediatria  (tratamento de crianças)

Convênio junto ao instituto radiológico RADI, com desconto de  
50% na documentação ortodôntica.

Responsável Técnico: Dr. Caio Fabio Racy

Corpo clínico: Dra. Carolline Germano Boschiero Sato

Sindicato dos Trabalhadores, Empregados, Instrutores, Diretores em Autoescola, 

Centro de Formação de Condutores A e B, Trabalhores e Empregados 

em Despachante Documentalista do Município de São Paulo.

VENHA NOS VISITAR! 
FORTALEÇA SEU 

SINDICATO, 
FILIE-SE!!!

AC Laser 

Médicos Associados

A AC Laser Médicos e Associados dispõe de corpo 
clínico rico em excelência e experiência nos mais 
renomados centros de referência da área de saúde. 
A saúde de sua família é muito importante para 
Nós! Entre em contato – Agende sua Consulta!


