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R E G I Ã O : TAU B AT É
FUNDO DO VALE

Palavra do Presidente
REAJUSTE SALARIAL
Nossa data base para reajuste no salário da categoria
dos trabalhadores de farmácia é primeiro de julho, como
todos os anos a expectativa é fechar e assinar uma boa
convenção coletiva com o patronal.
Como é do conhecimento de todos, a inﬂação do
período não está baixa, o que diﬁculta a negociação, por
outro lado, o ramo de farmácia é uma atividade muito
lucrativa para as empresas, mesmo com parte dos
medicamentos controlados pelo governo federal, com
regulação de aumento de preço, as farmácias têm um
grande lucro com os medicamentos que não sofrem o
controle do governo e ainda possuem a comercialização
de produtos de higiene/beleza e até produtos
alimentícios, o que aumenta ainda mais seus lucros.
Diante do acima mencionado, e de acordo com o
economista que participa da comissão de negociação
da convenção coletiva, há a estimativa que a inﬂação
alcance 12% para o período da data base.
Em reunião com representantes de uma grande rede do
comércio de farmácia, este mencionou, se a inﬂação
ultrapassar a casa de dois dígitos, há possibilidade de
termos um reajuste parcelado, como ocorreu na última
convenção.
Ocorre que esse tipo de reajuste não é benéﬁco para o
trabalhador, desse modo, lutaremos por um reajuste
digno com reposição da inﬂação e aumento real.
Para isso trabalhadores, precisamos contar com o apoio
de toda a categoria, a ﬁm de conseguirmos um reajuste
de acordo com o trabalho que é realizado por todos.
SINDICALIZE-SE E FORTALEÇA SUA ENTIDADE!

REINTEGRAÇÃO DE
FUNCIONÁRIA DE FARMÁCIA
Empregada de farmácia, associada do Sinprafarma
pediu demissão e empresa efetuou homologação na
própria loja. Após constatar seu estado gravídico
(gravidez), procurou o Sinprafarma para mediação
junto a empresa com a finalidade de reintegração ao
trabalho.
O departamento jurídico da entidade entrou em contato
com a empresa e após conversa a empresa resolveu
reintegrar a empregada.

HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO
DE TRABALHO NO SINDICATO É OBRIGATÓRIA!
Conforme previsão da cláusula 60ª da Convenção Coletiva de
Trabalho – CCT, as homologações dos Termos de Rescisão
Contratual dos empregados do comércio varejista de drogas,
medicamentos e produtos farmacêuticos, representados pelo
SINPRAFARMA – SJC, com mais de 12 meses de contrato de
trabalho, deverão ser realizadas junto ao Sindicato,
OBRIGATORIAMENTE, sob pena de multa em favor do trabalhador.
Você empregado(a) que foi dispensado (a), faça valer seu direito!

ITENS DA CONVENÇÃO:
DIA DO COMERCIÁRIO – CLÁUSULA 18 CCT
Em homenagem ao dia do Comerciário, 30 de outubro, será concedido
pelas empresas aos empregados que contribuem para o custeio da
atividade sindical, uma gratiﬁcação correspondente a 1/30 (um trinta avos
ou um dia de salário), pertinente ao mês de outubro ou duas folgas
subseqüentes ou não, dentro da vigência da convenção
coletiva.PARÁGRAFO PRIMEIRO - A opção pelo pagamento de 1/30 da
remuneração ou concessão das folgas será mediante acordo entre as
partes.PARÁGRAFO SEGUNDO - As folgas, caso concedidas, não se
confundirão com o DSR ou dias já compensados.
AUXÍLIO CRECHE – CLÁUSULA 24 CCT
As empresas se obrigam a efetuar um pagamento mensal no valor de
R$266,00 (duzentos e sessenta e seis reais), a partir do retorno do auxíliomaternidade e até doze meses subseqüentes, por ﬁlho concebido no
decorrer do contrato, à empregada-mãe, limitando-se esse benefício à 1ª e
2ª concepções.
ABONO APOSENTADORIA – CLÁUSULA 27 CCT
Ressalvadas as situações mais favoráveis já existentes na empresa, será
pago um abono equivalente a 05 (cinco) vezes a última remuneração ao
empregado com mais de 05 (cinco) anos de tempo de serviço na mesma
empresa que dela vier a desligar-se, por motivo de aposentadoria.

CONVÊNIADOS - REGIÃO TAUBATÉ / FUNDO DO VALE

LAZER E DIVERSÃO

CLÍNICAS
Clínica Ortopedia Traumatologia Rocha Vargas

Hotel Caraguatatuba

Rua Silva Jardim, 86 – Centro – Taubaté – SP
Tels.(12) Tel.(12) 3621-4097

Rua São José dos Campos, 91 – Centro – Caraguatatuba – SP
Desconto de 15% na baixa temporada e 10% na alta e feriados
Fone 1: (12) 3881-1106 – Fone 2: (12) 3881-1137 –
e-mail: hotelcaraguatatuba@hotelcaraguatatuba.com.br

Clínica De Olhos Dr Pedro Luiz Anastácio
Rua Doutor Souza Alves, 567 - Centro - Taubaté - SP
Cep: 12020-030 - Tel.: (12) 3633-4845

Hotel Formula 1
Avenida Manoel Hipólito do Rego, 323 Praia Deserta –
São Sebastião – SP - Desconto de 15% na baixa temporada e
10% na alta e feriados – TELS (12) 3893-2737 / (12) 3892-4925
e-mail: reservas@hotelformula1.com.br

ODONTOLOGIA
Consultório Odontológico – Dr. Bruno G. M. Santana
Tels.: (12) 3432-8200 / 98240-5186
Rua Conselheiro Moreira de Barros , 159 – Edifício oﬃce Tower
(8º Andar, Sl 82) – Em frente ao clube TCC – Centro – Taubaté

Hotel Mar

Odontocap

R. São J. dos Campos, nº 159 – Centro – Caraguatatuba – SP
Desconto de 15% na baixa temporada e 10% na alta e feriados
Tel. 1: (12) 3883-5669 – Tel. 2: (12) 3882-6101
e-mail: atendimento@hotelmar.com.br

Serviços Odontológicos -Taubaté – Tel: (12) 3624-9054
email: fale.conosco@odontocap.com.br

Pousada Tia Ana
Passa Quatro - www.pousadatiaana.com.br

LAZER E DIVERSÃO

Pousada Serra do Mar

Hotel Fazenda 3 Poderes
Av. Dário L Carijó, 1500, Praia da Enseada, São Sebastião – SP
Desconto de 15% na baixa temporada e 10% na alta
e feriados – Tel.: (12) 3887-3040 / WhatsApp – (12) 99700-2751
e-mail: hotel3p@hotel3p.com.br

Hotel Águas Vivas
R. Toyo Kamayama, 51 – Pr. do Capricórnio – Caraguatatuba-SP
Desconto de 15% na baixa temporada e 10% na alta e feriados
Fone 1: (12) 3884-1582 – Fone 2: (12) 3884-4065 –
Whats (12) 98895-0369 – e-mail: hotelaguasvivas@vtn.com.br

reservas@pousadaserradomar.com –
Tel. (12) 3884-3154 / (11) 8205-1313 – ID:81*10173

Clube de Campo Guaratinguetá
Rua Vig. Martiniano, 30 – Guaratinguetá-SP
CEP 12501-060 – Tel. (12) 3122-428

Hotel Litoral Norte
Av. Arthur Costa Filho, 315 – Centro – Caraguatatuba – SP
Desconto de 15% na baixa temporada e 10% na alta e feriados
Fones: (12) 3883-1655 – (12) 3883-9504 –
e-mail: hotelaguasvivas@vtn.com.br

EDUCAÇÃO
AV. Charles Schnneider, 585
Parque Sr. do Bonﬁm,
Taubaté - SP, 12040-000
Tel.: (12) 3634-4126

Av. da Saudade, 26 - Centro, Caçapava - SP
CEP 12282-480 - (12) 3653-1110
Av. Dr. Pereira Barbosa, 220
Vila Nogueira, Taubaté - SP
CEP 12060-670 TEL.: (12) 3624-3172

Av. Dom Pedro I, 3575 Jardim Eulalia, Taubaté - SP
CEP 12090-000 TEL.: (12) 3635-4553
Pr. Monsenhor Silva Barros, 68
Centro - Taubaté - SP
CEP 12020-070
TEL.: (12) 3622-2940

ASSOCIE-SE!
Fortaleça o seu sindicato
Centro médico completo
à sua disposição.
Unidades preparadas para oferecer o melhor
atendimento em todas as especialidades e exames.

Um convênio com atendimento para você e sua família, R 99,00 mensais
para associados + 3 dependentes, agregados 39,00 (por pessoa).

