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MAIS DE 120 EMPRESAS JÁ ASSINARAM O
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
Foto: Sinticom

CREDIBILIDADE DO SINDICATO: Assembleias como esta, organizadas pelo Sinticom, estão garantindo que as empresas assinem e cumpram os acordos
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>> A união da categoria garante conquistas para os trabalhadores <<
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REPOSIÇÃO E EQUIPARAÇÃO
SALARIAL JÁ É UMA REALIDADE

AS GARANTIAS DO ACORDO COLETIVO
Quando uma empresa assina o acordo com o Sinticom, o trabalhador tem garantida a redução do
desconto do vale-transporte de 5% para apenas 1%; vale-refeição no valor de R$ 20,00 para cada
dia efetivamente trabalhado ou refeição servida no local; café da manhã, além do (V.A.) valealimentação de R$ 160,00 pago através de cartão magnético; seguro de vida em grupo; e muitos
outros benefícios!
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