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BAIXADA

Convenção da Baixada fixa
novos Pisos Salariais a
partir de 01/01/2020

Reajuste de 4,48% sobre o salário de Dezembro/2019. Veja os novos valores

I — faxineiro, trabalhadores de serviços
de conservação, manutenção.............................. R$ 1.296,69
II — cozinheiros, merendeiras, auxiliares
de creche, trabalhadores em serviços
administrativos e demais integrantes da
categoria............................................................. R$ 1.344,47
III — secretário(a) escolar..................................... R$ 1.651,89

IV — coordenador(a)............................................. R$ 1.993,42
Veja aqui as principais conquistas da CCT

Auxílio Educação não caiu do céu: é conquista do Sindicato
Gratuidade de matrícula e ensino ao empregado e 1 dependente a partir de sua admissão, e de mais 1 dependente a cada 2 anos de serviços
no mesmo empregador (ensinos fundamental e médio). Se demitido,
fica garantida a gratuidade até completar o ano letivo.

Outras conquistas mantidas pelo Sindicato

Estabilidade para quem está perto de se aposentar
Quando faltarem 2 anos para a aposentadoria, o empregado com 5
anos de casa ou mais tem garantia no emprego. Só perde a estabilidade se for demitido por justa-causa ou após a concessão da Aposentadoria pelo INSS.

A lei do governo acabou com a homologação da rescisão de
trabalho no Sindicato, deixando você desprotegido. Mas os
Associados do SAAERJ podem pedir sua conferência
A chamada “reforma trabalhista” de 2017 acabou com a obrigatoriedade
do empregador fazer a Homologação das rescisões (demissões) no Sindicato. Isso, obviamente, deixou você desprotegido na hora da demissão. E
se as “contas” da empresa estiverem erradas? E se a empresa “esqueceu”
de contabilizar algum direito nas verbas rescisórias?
Assoc
Por isso, o nosso Sindicato - o SAAERJ - disponibiliza para
ie-se
JÁ!
os Associados o serviço de conferência da sua rescisão
contratual. Passe a documentação para nossa Delegacia
Sindical mais próxima antes de assinar a rescisão. Assim você saberá se
está tudo certinho ou se terá que fazer alguma ressalva no documento.
Conheça a Convenção completa em nosso site:
www.saaerj.org.br
Caso sua instituição não esteja cumprindo,
procure o Sindicato!
DELEGACIA SINDICAL DE
NOVA IGUAÇU

Rua Dr. Athayde Pimenta de Moraes,
nº 211 – sala 705 – Nova Iguaçu –
RJ.
Telefone (21) 2668-6812.
E-mail: novaiguacu@saaerj.org.br

DELEGACIA SINDICAL DE
DUQUE DE CAXIAS

Av. Governador Leonel de Moura
Brizola, nº 1995 sala 304 – Centro –
Duque de Caxias – RJ.
Telefone (21) 2771-7275.
E-mail: caxias@saaerj.org.br

