SINDICATO FECHA CONVENÇÃO COLETIVA,
MANTEM CONQUISTAS E GARANTE REAJUSTE ACIMA
DA INFLAÇÃO NOS PISOS SALARIAIS
Mesmo com a reforma trabalhista de Michel Temer (PMDB), que retira
direitos dos trabalhadores, o Sindicato dos Sapateiros, durante toda a
Campanha Salarial 2017/2018, foi firme na defesa dos direitos dos
trabalhadores e assinou a convenção coletiva que mantem diversas
cláusulas sociais importantes e reajusta o valor dos salários e do auxílio
creche com índices acima da inflação.

Confira a seguir os novos valores:
Piso normativo 2016/2017: R$ 926,00
Piso normativo 2017/2018: R$ 985,00
Aumento de R$ 59,00
Piso de ingresso (para quem tem até 3 meses de empresa) 2016/2017: R$ 896,00
Piso de ingresso (para quem tem até 3 meses de empresa) 2017/2018: R$ 952,00
Aumento de R$ 56,00
Garantia do gatilho, ou seja, em janeiro todos terão direito ao
reajuste de R$ 10,00 para piso de ingresso e R$ 30,00 para o piso
normativo em cima do novo salário mínimo. Auxílio creche de R$ 140,00,
com reajuste acima da inflação. Além disso, o reajuste salarial para
quem recebe salário superior ao piso será igual a inflação do período,
ou seja, 1,73%.
A Campanha Salarial 2017/2018 encerra-se de forma vitoriosa, com
reajustes salariais iguais ou superiores à inflação. Isso só foi possível graças
a atuação firme da diretoria do sindicato, no sentido de defender os
direitos do conjunto dos trabalhadores.
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