
  QUEREMOS!!!!

EXIGIMOS AUMENTO, 
SEM REDUÇÃO DE 

DIREITOS

Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares, 
Lanchonetes, Fast-Food de Jundiaí e Região
 
Base territorial: Jundiaí, Itupeva, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, 
Jarinú, Piracaia Pedra Bela e Joanópolis.
 

Participe: essa luta também é sua!!!

O Sindicato dos Trabalhadores Ho-
teleiros de Jundiaí e Região (SIN-
THOJUR) está comunicando a 

todos os trabalhadores e trabalhadoras da 
categoria os motivos que o levaram a não 
fechar a Convenção Coletiva de Trabalho 
referente aos anos de 2011/2012.

Um dos principais motivos que está 
causando toda essa demora na defini-

ção do aumento em nosso salário é que 
os patrões se uniram e estão tentando de 
todas as maneiras exterminar com todos 
os direitos e benefícios que o nosso SIN-
THOJUR conquistou ao longo dos anos. 
E isso essa diretoria jamais aceitará. Dian-
te disso, o Sindicato comunica que já foi 
instaurado o dissídio coletivo na 15ª Re-
gião – e a partir de agora é a Justiça quem 

decidirá a nosso favor.
Aos membros da categoria, o SIN-

THOUR pede a sua compreensão e alerta 
para que não entrar no blá-blá-blá do seu 
patrão, pois sabemos que ele tentará de to-
das as formas desviar foco de tudo o que 
está acontecendo. O nosso Sindicato está 
na luta com você e jamais permitirá que 
seus direitos sejam retirados.

 

 Pisos:
Piso para garçom de

 R$ 1.800,00

Presidente: Renata Magalhães
Fundado em 1995

Reposição salarial 
do DIEESE

Aumento real de 

15%
Cozinheiro, churrasqueiro 

e pizzaiolo de 

R$ 2.500,00
 

Cesta básica de R$ 272,00
Vale Refeição de R$ 25,00

 

Quebra de caixa de 
30% do salário base para 
operadores de caixa

Jornada máxima de 
40 horas semanais 
(ou 6 horas e quarenta 
minutos)

Fevereiro de 2012



BASTA!
Chega de patrão mau intencionado 

surrupiando a gorjeta de seus em-
pregados. Chega! não suportamos 

mais a ideia de que ainda existem patrões 
que recebem e repassam a gorjeta quando 
bem entendem. Estamos cansados de tan-
tos abusos e por isso, viemos reivindicar a 
eleição de representantes de trabalhadores 
para acompanhar o fechamento de caixa.

Além disso, para valorizar o garçom, 
o cozinheiro, o pizzaiolo e o sushiman, 
que em nosso entender, são profissionais 
que requerem maior especialização, por 
isso, pedimos pisos diferenciados.

 A diretoria do SINTHOJUR lembra 
que tem sido paciente com o setor patro-
nal, inclusive, por optar pela instauração 
do dissídio coletivo. Com essa atitude, o 
Sindicato abriu mão do direito de instaurar 
uma greve geral. Entretanto, ao invés de 
respeitar nossas reivindicações, os empre-
sários, de forma arrogante, se posiciona-
ram contrários aos nossos anseios e ainda 
pediram a extinção de vários direitos que 
o Sindicato conquistou ao longo do tem-
po como cesta básica, plano de saúde, não 
pagamento das horas extras entre outros.  
Na verdade, sempre é bom ressaltar que 

a maioria das reivindicações feitas pelos 
trabalhadores acaba aceita pelos juízes do 
Tribunal. Portanto, como trata-se de PRE-
CEDENTES do TRT, tais como adicional 
de 100% nas horas extras e de 40% na jor-
nada noturna, auxílio creche de 20% grati-
ficações de caixa de 10% etc., acreditamos 
que esta fatura já está liquidada.

 Mas para que tudo transcorra da for-
ma que estudamos, é necessário que os 
trabalhadores tenham um pouco mais de 
paciência. Pedimos que aguarde o julga-
mento do mérito pelo TRT. Enquanto isso 
fique atento aos informes do Sindicato.

ENCERRA A ENTREGA DO KIT ESCOLAR, 
FORAM DISTRIBUIDOS 1800 KITS.

SINTHOJUR E VOCÊ: JUNTOS SOMOS AINDA MAIS FORTES

Mesmo diante de todo o impasse que envolve a 
nossa campanha salarial, a diretoria do SINTHOJUR 
continua desempenhando suas atividades normal-
mente. Tanto é verdade que a presidente, Renata 
Magalhães, no período de 16 a 27 de janeiro, fez a 
entrega do kit escolar para os associados que cur-
sam o ensino fundamental e ensino médio.

Além disso, o trabalho de base continua a todo 
vapor, tanto na orientação aos empregados como na 
distribuição de material de interesse da categoria.

PISO ATUAL: R$ 756,00
CESTA BÁSICA: R$ 65,00 
VALE REFEIÇÃO R$ 10,00

(VALORES ESTÃO SENDOS NEGOCIADOS, SENDO A DATA 
BASE EM AGOSTO/2011)

FIQUE SABENDO:
Além de negar o aumento do nosso salário, os empre-

sários ainda querem a extinção de vários direitos que con-
quistamos ao longo do tempo, como por exemplo, a cesta 
básica, plano de saúde, não pagamento das horas extras 
entre outros.

Mesmo sem fechar a Convenção Coletiva, o SINTHOJUR mantém todos os benefícios oferecidos 
de forma gratuita aos seus associados, são eles: dentista, cabeleireiro, Clube Caxambu e opção 
de colônia de férias. Maiores informações acesse o site: 

www.sinthojur.org.br


