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VA/VR(em novembro de 2017) Reajuste de 1,80%

R$ 18,40

 

R$ 25,48 

 

R$ 29,82

 

Jornada de 180h e jovens aprendizes

 

Lojas

 

Demais trabalhadores

 

Auxílio

 

creche (reajuste de 5%)

 
 

R$ 420,00 a partir de 1° de novembro de 2017

 

Auxílio ao portador de deficiência (reajuste  de 6,6%

 

R$ 700,00 a partir de 1° de novembro de 2017

      

ABONO INDENIZATÓRIO ÚNICO

       

ABONO VALOR FIXO INDENIZATÓRIO

Pagamento em até 30/11/2017 de 15% do salário nominal 
de 31/08/2017;

 
 

Pagamento em 31/01/2018 de 20% do salário nominal de 
31/08/2017;

 
 

Abono em caráter de pagamento  eventual, sem incidência 
de recolhimento de INSS e FGTS.

 
 

Elegíveis:

 

Todos os trabalhadores admitidos até 31/08/2017 
e ativos na folha na data de pagamento.

 

Não elegíveis:

 

Trabalhadores admitidos a partir de 
01/09/2017

 
(Diretores,Executive manager, sênior manager, 

Especialistas máster, estagiários, jovens aprendizes, 
aposentados por invalidez,  trabalhadores de call center e 
loja).  

Pagamento de R$ 540,00

 

em 30/11/2017
Pagamento de R$ 480,00

 

em 31/01/2018

 

Valor fixo indenizatório em caráter de     pagamento eventual. 
Sem incidência de recolhimento de INSS e FGTS

 

Elegíveis:

 

Call Center (consultores de relacionamento I, II, III e 
IV, consultores de atendimento especializado bilíngue).
Lojas(consultores de vendas I, II,III, consultores de vendas 
tecnológico I, II,III. Adimitidos

  

até 31/08/2017 e ativos em 
folha nas respectivas datas de pagamento.
Não elegíveis:

 

Trabalhadores admitidos a partir de 
01/09/2017(Diretores, Executive manager, sênior manager, 
especialista máster, estagiários, jovens aprendizes e 
aposentados por invalidez).

 

 

Clausulas Econômicas: 
Reajuste salarial de 1,73% (em agosto de 2018 baseado no salário referente a este mês). Elegíveis: todos os trabalhadores 
admitidos em até 31/08/2017 e ativos em folha de pagamento em 31/08/2018. 
Não aplicável: Diretores, Executivos, Manager, Sênior manager, Especialistas máster, estagiários, jovens aprendizes e 
aposentados por invalidez.

 ASSEMBLEIA GERAL

62
OUTUBRO

QUINTA

VITÓRIA DA CONQUISTA

Dia 1° de novembro, às 9h na Intelig Comércio 

e às 11h na Torre América e no dia 4 de novembro, 

durante todo o dia, nas lojas dos shoppings.

No dia 15/03/2017 os movimentos sociais, as centrais sindicais e os trabalhadores de diversas 
categorias, estarão se manifestando em todo o país contra as reformas trabalhista e previdenciária do 
governo Temer. Se aprovada, esta proposta que está  sendo levada para o congresso no dia 22/03/2017, 
retirará direito e conquistas históricas garantidos na CLT e na constituição federal. 

Nesse sentido, as entidades comprometidas com a defesa do povo brasileiro e os interesses daqueles 
que vivem do trabalho, realizarão protestos e paralisações em todo o Brasil. Aqui em Salvador as 
manifestações ocorrerão a partir das 07:00h da manhã no Shopping da Bahia, antigo Iguatemi e as 15:00 
horas haverá concentração na Porta do (TCA) Teatro 
Castro Alves de onde sairemos em passeata até a Praça 
Castro Alves. Diversas categorias já decidiram por 
paralisar suas atividades e nós, trabalhadores da área 
de Tecnologia da Informação, juntamente  com o 
Sindados, não poderíamos ficar de  fora desta luta. 

O objetivo destas manifestações em todo o pais  é 
mostrar nossa indignação e insatisfação diante deste 
ataque protagonizado pelo governo federal e 
preparar a classe trabalhadora para a construção 
de uma grande greve Geral em todo país.

DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA 
AS REFORMAS TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA DO GOVERNO TEMER

GERALDO VANDRÉ

INFORMATIVO

ACOMPANHE O 
SINDADOS BAHIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EMPRESA E ÓRGÃOS PÚBLICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA,TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA

15/03

T O D O S À L U T A . P A R T I C I P E ! ! !

Manifestação dia 15/03/2017
 às 07h na porta do Shopping da 

Bahia (antigo Iguatemi);
***

Manifestação e passeata dia 
15/03/2017 às 15h no Campo Grande;
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