
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022

 TRABALHADORES TERÃO REAJUSTE SALARIAL DE 10,60%
O SINDAUT e o Sindicato 
Patronal assinaram a Con-
venção Coletiva de Traba-
lho 2022, com vigência a 
partir de 1º de fevereiro de 
2022. Todas as clausulas 
econômicas deverão ser re-
ajustados em 10,60%.  

A Convenção Coletiva de 
Trabalho já está em vigor

O reajuste foi com base 
no índice da inflação, 
medida pelo INPC e é re-
troativo a fevereiro, data 
base da categoria.

VEJA COMO FICOU
Piso salarial 1–R$ 1.507,00
Piso salarial 2–R$ 1.584,00
Tiquete Refeição–R$ 25,00
Auxílio creche-R$ 230,00
Anuênio-R$ 2.113,64
Quebra de caixa-R$230,00

Programa
Assistencial coletivo 

Continua valendo o Pro-
grama de Benefício So-
cial pelo qual o trabalha-
dor contribui com apenas 
R$10,00/mês descontado 
em folha de pagamento, 
podendo ser reembolsa-

do durante a vigência da 
Convenção Coletiva de 
Trabalho de 2022. 
Os benefícios oferecidos 
e as regras para dar entra-
da estão disponibilizados 
no site: www.sindaut.org.br

Para os Associados do 
SINDAUT que contri-
buem mensalmente com 
o valor de R$ 30,00 os 
valores a receber são 
maiores. 
Esta Convenção Coletiva 
de Trabalho tem vigência 
até 31 de janeiro de 2023.

SINDAUT CONSEGUE R$ 40 MIL 
PARA TRABALHADOR DEMITIDO

A MCPS LTDA terá que 
pagar ao empregado A.J.A 
a quantia de R$ 40 mil, em 
cinco parcelas mensais de 
8 mil, por ter demitido o 
trabalhador sem pagar 
corretamente as verbas 
rescisórias. 

A decisão é do juiz da 11ª 
Vara do Trabalho. O tra-

balhador esteve no SIN-
DAUT, onde procurou 
ajuda no Departamento Ju-
rídico. O empregado traba-
lhou na empresa no período 
de 1/4/2009 a 30/7/2021. 

O juiz mandou pagar as 
verbas referentes ao sal-
do de salário (25 dias), 
aviso prévio indenizado 
(66 dias), 13º salário mais 
7/12 avos, férias vencidas 
2020/2021 mais 1/3, férias 
proporcionais 4/12 avos 
mais 1/3, FGTS cód.01, 
FGTS multa 40%, multa 
do art.477 da CLT. Tam-
bém mandou liberar o se-
guro desemprego.

A assistência é obrigató-
ria na rescisão do contrato 
de trabalho firmado há mais 
de 1 (um) ano, e consis-
te em orientar e esclarecer 

empregado e empregador 
sobre o cumprimento da lei, 
assim como zelar pelo efeti-
vo pagamento das parcelas 
devidas.
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Jornal do SINDAUT 2022
A equipe do SINDAUT percorre as 
empresas, distribuindo o Jornal da 
categoria, informando os benefícios 
disponíveis aos trabalhadores e tiran-
do possíveis dúvidas em relação  aos 
Acordos e Convenção Coletiva de 
Trabalho.
Essa relação entre o Sindicato e os 
trabalhadores é rotineira. Entretan-
to, com a pandemia, modalidades de 
trabalho, como o Home Office, ou até 
mesmo o método híbrido de trabalho, 
dificultou a relação entre o Sindicato 
e os trabalhadores. Visite o portal do 
trabalhador. www.sindaut.org.br 
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