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Sintshogastro começa 2022 conquistando 
10,2% de reajuste para toda a categoria

É prá isto que serve sindicato!

O novo ano come-
çou com uma ótima notícia 
para os trabalhadores(as) de 
hotéis, bares e restaurantes 
de São Carlos, Brotas, Pi-
rassununga, Ribeirão Bonito 
e regiões. O Sintshogastro-
-SCR concluiu as negocia-
ções da Campanha Salarial 
conquistando o reajuste de 
10,2% para a categoria.

O reajuste vale a par-
tir de janeiro de 2022 (data-
-base da categoria) e incide 
sobre outros benefícios.

O sindicato também 
conseguiu manter, nas ne-
gociações, as cláusulas da 
CCT (Convenção Coletiva 
de Trabalho) que garantem 
inúmeros direitos para os 
trabalhadores(as) – uma vi-
tória diante do cenário políti-
co e econômico atual.

Outra conquista do 
sindicato foi o aumento do 
valor do vale compras, que 
subiu para R$ 195,00.

Também houve alte-
ração no valor da estimativa 
de gorjeta, que passou a ser 

fixada em R$ 68,00.
“Esperamos que 

a categoria entenda a im-
portância dessas conquis-
tas e valorizem ainda mais 
o sindicato, já que muitos 
trabalhadores(as) sequer ti-
veram reajuste de salários”, 
disse o presidente do sindi-
cato, Manuel Simões Pires.

Inflação
É bom lembrar que, 

segundo o Salariômetro da 
Fipe (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas), que 
acompanha os resultados 
reunidos pelo Ministério do 
Trabalho, entre janeiro e no-
vembro passado, o reajuste 
médio obtido pelos trabalha-
dores por meio de negocia-
ções coletivas foi de 6,5%.

O reajuste de 6,5% 
recebido pela maioria dos 
trabalhadores foi insuficiente 
para cobrir a inflação média 
acumulada em 12 meses, 
que, no mesmo período, atin-
giu 8,4%, segundo o INPC 
(Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor).

Negociações encerraram no último dia 26 de janeiro. 
Sindicato já encaminhou circular aos escritórios das 

empresas para que cumpram as decisões 
das negociações.

Manuel Simões Pires,
presidente do Sintshogastro-SCR

Desejo à toda categoria e seus 
familiares um novo ano cheio de fe-
licidade e muita paz.

Estamos começando 2022 com 
boas notícias e esperamos que no 
decorrer deste ano possamos ofere-
cer novos benéficos, novos convê-
nios e atender todas as solicitações 
dos trabalhadores(as).

Recomendamos que todos(as) 
se informem sobre as regras de se-
gurança e tenham cuidado para 
evitar o contágio da Covid 19. Não 
esqueça de tomar todas doses da 
vacina. Trabalhar com o público 
exige responsabilidade.

Acreditamos que o futuro será 
melhor. Não vamos desistir!

VALE COMPRAS PISO SALARIAL

GORJETA PISO INICIANTES

NOVOS VALORES DE SALÁRIOS

R$ 1.593,00R$ 195,00

R$ 68,00 R$ 1.447,00

Chefe de cozinha, sushiman, governanta, maitre e gerente R$ 2.441,00
Coordenador e encarregado     R$ 2.067,00
Cozinheiros(as), churrasqueiros(as), pizzaiolos(as), 
forneiros(as), confeiteiros(as) e chapeiros (as)  R$ 1.914,00
Garçom, garçonete, barman, caixa, atendente e
auxiliar de cozinha       R4 1.593,00
Camareiras, mensageiros, recepcionistas   R$ 1.730,00
Garçom sênior bilingue, recepcionista bilingue   R$ 2.441,00

Piso diferenciado (RESE)
Chefe de cozinha, sushiman, governanta, maitre e gerente  R$ 2.214,00
Coordenador e encarregado     R$ 1.875,00
Cozinheiros(as), churrasqueiros(as), pizzaiolos(as), 
forneiros(as), confeiteiros(as) e chapeiros(as)  R$ 1.737,00
Garçom, garçonete, barman, caixa, atendente e
auxiliar de cozinha     R$ 1.447,00
Camareiras, mensageiros, recepcionistas   R$ 1.568,00
Garçom sênior bilingue, recepcionista bilingue   R$ 2.214,00

A vida é cheia de surpre-
sas e devemos manter a fé de 
que dias melhores virão.

Fique tranquilo(a)! Es-
tamos fazendo o melhor por 
você! E se precisar é só nos 
chamar.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Filie-se e tenha acesso a todos os benefícios que o sindicato oferece!




