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INFORMATIVO ELETRÔNICO 01

COMO ANDAM AS NEGOCIAÇÕES 
COM OS SINDICATOS PATRONAIS

SINDIVIDEO – VIDEO LOCADORAS (DATA BASE JUNHO)

A FETRAVISPP e o SINDIVIDEO finalizaram as negociações coletivas com um reajuste linear de 11% 
(onze por cento).

Com o reajuste firmado o piso salarial do trabalhador em vídeo-locadora passa para 1.021,20 (Mil e 
vinte e um reais e vinte centavos).

As partes também criaram uma nova cláusula na CCT que disciplina um prazo de 10 dias após o 
prazo para quitação das verbas rescisórias para que a empresa efetue a homologação do Termo de 
Rescisão do Contrato de Trabalho perante a entidade sindical, sob pena multa de meio piso norma-
tivo em favor do trabalhador prejudicado.

A Convenção em breve estará disponível no site da Fetravispp.

SINLOPAR – LOTÉRICOS (DATA BASE JUNHO) 

A FETRAVISPP e o SINLOPAR já fizeram duas rodadas de negociação, na última a Federação rejei-
tou a proposta de reposição da inflação de 8,76% (oito virgula setenta e seis por cento) para o piso 
salarial e Vale Alimentação, o que elevaria o salário base a R$ 938,51 (novecentos e trinta e oito reais 
e cinquenta e um centavos) e o Vale alimentação para R$ 261,02 (duzentos e sessenta e um reais).

A Federação manteve posição e continua perseguindo um reajuste que gira em torno de 10% (dez 
por cento) nos pisos salariais e 12,5% (doze vírgula cinco por cento) no Vale Alimentação. 

A Federação requisitará esta semana uma mediação no Ministério do Trabalho caso não haja uma 
nova proposta nos próximos dias.

SINDLOC – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
(DATA BASE JUNHO)

A FETRAVISPP e o SINDLOC realizaram duas rodadas de negociação. Na ultima rodada a Federação 
manteve proposta de reajuste linear de 10% (dez por cento) para pisos e benefícios.

O SINDILOC se comprometeu em levar a proposta para analise de sua.

FEDERAÇÃO DO COMÉRICO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 
E CORRETORES DO CAFÉ (DATA BASE JUNHO)

A FETRAVISPP e o FECOMÉRICO realizaram uma única negociação até a presente data. Nesta rodada a 
FETRAVISPP colocou na mesa proposta de reajuste linear de 10% (dez por cento) para pisos e benefícios. 

A FECOMÉRCIO se comprometeu em analisar a proposta e remarcar uma nova rodada de negocia-
ção nos próximos dias.


