
FIQUE SÓCIO(A) E VAMOS À LUTA

Órgão informativo do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Empresas de Lavanderia do Estado de São Paulo (SINTRALAV)

O SINTRALAV tem recebido denúncias de trabalhadores(as) sobre a falta de pagamento dos 
abonos salariais compensatórios e da PLR, benefícios econômicos previstos nas Convenções 
Coletivas de Trabalho. Confira na tabela ao lado se você recebeu seus abonos e PLRs em 
2021 e 2022. Caso não tenha recebido denuncie imediatamente, assim tomaremos as 
medidas cabíveis para que a empresa cumpra com os pagamentos, incluindo as multas 
decorrentes.
Fazer uma denúncia é muito simples e seguro, visite nosso site: sintralav.org.br, cli-
que em serviços, denuncia, agora é só preencher o formulário e clicar em enviar. 
E não se preocupe, sua identidade será preservada!

Você sabia que a força de um Sindicato está na sua participação efetiva nas lutas e mobilizações? Por isso, venha fazer parte, associe-se e vamos 

juntos batalhar por melhores salários, melhorias nas Convenções Coletivas, nos locais de trabalho, por respeito.

Quando torna-se associado(a) você também usufrui de uma série de benefícios que são obtidos para oferecer qualidade de vida e bem-estar a você 

e seus familiares. Conheça nossos benefícios no site http://www.sintralav.org.br/.

Acesse www.sintralav.org.br ou pelo QR CODE, e tenha à disposição 

todas as informações do trabalho realizado pelo SINTRALAV em 

defesa da categoria. No site você encontra informativos, Convenções 

Coletivas, informações institucionais, banco de empregos, pode fazer 

sua denúncia, baixar guias, além de conhecer nossos benefícios.

Nosso site é ferramenta essencial para fortalecimento da categoria!!!

ABONO SALARIAL E PLR ESTÃO NA 
CONVENÇÃO E DEVEM SER PAGOSBENEFÍCIOS ESPECIAIS PARA A CATEGORIABENEFÍCIOS ESPECIAIS PARA A CATEGORIA

O QUE É NOSSO POR DIREITO!!!

TRABALHO AOS DOMINGOS 
E FERIADOS SEM ACORDO É

O trabalho realizado aos domingos e fe-
riados, sem Acordo Coletivo de Trabalho 
é IRREGULAR e resulta em multa de R$ 
300,00 por empregado(a). Este valor, 
por sua vez, será revertido ao(à) traba-
lhador(a) que for vítima da ação irregu-
lar da empresa.
O SINTRALAV não medirá esforços para 
garantir os direitos dos(as) trabalhado-
res(as).

O SINTRALAV recebeu denúncia de trabalhadores(as) - de forma anônima - informando que as 
empresas “pareciam” estar em um movimento de mudança para local incerto e/ou desconhecido. 
Em assembleia, realizada em 31 de agosto, o SINDICATO pediu para os companheiros e companheiras 
ficarem atentos(as) para a possível retirada de maquinário, isto sem haver motivo justo para 
tal ação, colocou assistência jurídica de forma gratuita à disposição dos(as) trabalhadores(as), 
independente de serem associados(as) ou não. Nessa oportunidade, o SINTRALAV encontrou 11 
trabalhadores(as) sem o devido registro em CTPS.
As empresas foram notificadas para os devidos esclarecimentos sobre “tais movimentos” que estão 
provocando enorme desconforto nos(as) trabalhadores(as), receosos de não receberem suas justas 
rescisões contratuais e imediato registro dos(as) 11 trabalhadores(as). Como não houve resposta 
das empresas, o SINTRALAV entrou na Justiça Especializada do Trabalho com competente ação de 
cumprimento da Norma Coletiva.
O SINTRALAV acompanha de perto, com visitas periódicas nas empresas, objetivando assegurar os 
interesses dos(as) trabalhadores(as).

A Unyleya oferece educação 100% digital EAD em mais de 
30 cursos de graduação e mais de 1.800 cursos de pós-
graduação. Já realizou o sonho da formação acadêmica e 
transformou a vida de mais de 150 mil pessoas em todo 
Brasil. Agora é a vez dos(as) associados(as) do SINTRALAV 
realizarem este sonho!

Associados(as) poderão desfrutar de momentos de lazer e descanso em rede 
de hotéis, pousadas, parques e outras atrações com descontos exclusivos.
ATENÇÃO: OS DESCONTOS SERÃO OFERECIDOS AOS(ÀS) ASSOCIADOS(AS) MEDIANTE 
CONFIRMAÇÃO PELA SISNATUR E DO SETOR DE BENEFÍCIOS DO SINTRALAV.

NOSSO SITE É UMA IMPORTANTE FERRAMENTA

A SERVIÇO DOS(AS) TRABALHADORES(AS)

ESTÁ NA CONVENÇÃO E DEVE SER CUMPRIDO

SETEMBRO 2022

IRREGULAR

30  anos

ABONO PLR
2022 Maio 2022 Janeiro / 

Julho

2021
Maio / Agosto 
/ Setembro / 

Outubro
2021 Janeiro /  

Março / Julho

Observação: Os valores podem variar de acordo com faixa 
salarial e o número de empregados da empresa.

Bem-Estar Social
Importante conquista dos(as) trabalhadores(as) o 
programa BEM-ESTAR SOCIAL está sendo 
negligenciado por algumas empresas.
Se você ainda não conhece o Bem-Estar 
Social visite o site do SIN-
TRALAV e confira mais 
este benefício. Pergun-
te ao seu encarregado 
se você já faz parte do 
programa e caso ainda 
não tenha sido incluí-
do(a), DENUNCIE!

BRANCA BERNARDES E LAVSEG LAVANDERIA INDUSTRIAL 
ESTAVAM “QUERENDO SE MUDAR NA CALADA DA NOITE”



LAVE
O dia 02 de outubro está chegando. 
A hora do voto é um momento sa-
grado para o cidadão, quando vai 
às urnas escolher de forma livre e 
democrática seus representantes. 
Este ano estão em disputa os cargos 
de: Presidente da República, Gover-
nador, Senador, Deputado Federal e 
Deputado Estadual.
Nestas eleições, sobretudo, a im-
portância de votar de forma cons-
ciente se faz necessária, no intuito 
de elegermos pessoas comprome-
tidas com as pautas dos trabalha-
dores, que desde o governo Michel 
Temer tem sido vítimas de golpes e 
prejuízos.
Assim não dá mais! Precisamos lutar 
pela manutenção do trabalho, do 
poder de compra, da qualidade de 
vida, do respeito, do bem-estar… e 
são conquistas possíveis através do 
voto. Por isso, analise com cuidado, 
escolha de forma consciente e vote 
certo pela mudança, em favor de 
um país melhor para todos.
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VOTE CONSCIENTE, 
VOTE PELA MUDANÇA

O SINTRALAV após minuciosa investigação constatou uma série de irregularidades cometidas pela empresa: não 
pagamento de PLR, não recolhimento do FGTS, e do INSS, não pagamento da cesta básica, sem AVCB (auto de 
vistoria do corpo de bombeiros), que permite o funcionamento do estabelecimento dentro das normas de segu-
rança, e ausência de licença de operação da CETESB.
Diante deste triste cenário, a empresa foi notificada. Nas reuniões realizadas com a mesma não houve evolução  
para solução dos problemas, não restando outra alternativa senão entrar na Justiça do Trabalho com uma ação 
de cumprimento.  

USOU A CETESB COMO BLEFE
A Sanga apresentou ao SINTRALAV um documento emitido pela CETESB inti-
tulado “Declaração de Atividade Isenta de Licenciamento”.
Pois bem, o SINTRALAV averiguou tal documento na CETESB, haja vista que na 
região atua outra empresa do mesmo ramo, que por sua vez, possui a 
referida “licença de operação”.
A CETESB informou que a Sanga é passível de LICENCIAMENTO, não es-
tando isenta da Licença de Operação. Como a mesma insiste que está de 
acordo com as normas, o SINTRALAV solicitou junto ao órgão rigorosa 
fiscalização. Em tempo, cabe destacar que a obtenção de licenças junto a CETESB é feita mediante declaração do 
interessado sobre sua responsabilidade, o que denota omissão de sua real atividade.

No dia 07 de julho, a empresa, que está localizada no município de Cubatão/SP, foi devidamente notificada, via 
cartório, tendo em vista que se recusou a receber a notificação diretamente do SINTRALAV.
Já em 04 de setembro, em diligência, na porta da empresa, o SINTRALAV flagrou seu funcionamento. 
O trabalho realizado aos domingos e feriados está disciplinado na Convenção Coletiva de Trabalho, que imple-
menta o acordo coletivo para a empresa funcionar. Ali, estão estabelecidas as regras mínimas para estabelecer o 
acordo, e sua ausência torna o trabalho aos domingos e feriados irregular, sujeitando a empresa às penalidades 
estabelecidas em CCT.
Está agendada uma reunião com a empresa para os próximos dias. Caso não compareça ou não haja acordo será 
instaurada ação de cumprimento da CCT, cláusula 51ª, que trata “do trabalho aos domingos e feriados”.
Nosso objetivo é que os(as) trabalhadores(as) sejam respeitados(as), e que o trabalho irregular acabe.
A empresa, após notificada, veio a comparecer no Sindicato no dia 27 do mês corrente para tratar do assunto 
relativo ao trabalho aos domingos e feriados com vistas à celebração de Acordo Coletivo de Trabalho.

A empresa em questão tem sua sede administrativa e operacional na cidade de 
Santana de Parnaíba, que não faz parte da base de representação do SINTRALAV.
Porém, a mesma foi contratada pelo Complexo Hospitalar Beneficência Portuguesa, 
na cidade de São Paulo. Ou seja, pela legislação brasileira, a representação de grupo 
de trabalhadores(as) se faz pelo local de trabalho.
A Agrolave mantém cerca de 25 funcionários(as) lotados(as) na rouparia do hos-
pital, que recebem a roupa hospitalar higienizada pela sede da empresa, efetuam 
acomodação no setor de rouparia do hospital, distribuem aos diversos setores e 
fazem o recolhimento após o uso, para posterior higienização.
Neste sentido, o SINTRALAV negociou um acordo coletivo, uma vez que a empresa 
presta serviços aos domingos e feriados, respectivamente. 
O acordo prevê auxílio-alimentação no valor de R$ 17,30 por dia trabalhado.

Estamos de olhos bem abertos com a empresa R&J Serviços de Acabamentos 
Eireli, que conta com cerca de 42 funcionários(as) e está localizada no município 
de Ferraz de Vasconcelos/SP. Sua atividade principal são os serviços de lavanderia.
O SINTRALAV recebeu denúncias dos(as) trabalhadores(as) dando conta que a 
mesma não paga PLR - Participação de Lucros e/ou Resultados (cláusula 18ª) 
faz pelo menos três anos, entre outras irregularidades.
A empresa foi notificada e o SINTRALAV está aguardando posição da empresa 
sobre os termos da Notificação, nomeadamente quanto a PLR. Caso não se 
pronuncie no prazo ali estipulado, será instaurada ação de cumprimento da 
CCT objetivando o seu cumprimento.

PARA SANGA LAVANDERIA INDUSTRIAL

KHEOPS IMPEDE TRABALHO DO 
SINDICATO E É NOTIFICADA

CONVENÇÃO COLETIVA 
DEVE SER CUMPRIDA, 
NÃO É R&J SERVIÇOS?!

Constatamos que a empresa atua no segmento de lavanderia industrial e hospitalar, no município de 
Guapiaçu/SP, na região de São José do Rio Preto, sendo notificada pelo SINTRALAV sobre a obrigação 
de cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho, uma vez que pela CCT, esta se obriga a enviar ao 
Sindicato cópia de laudos das normas regulamentadoras de PPRA, PCMSO, CIPA, laudo de caldeira, 
guias quitadas do GPS e FGTS. A notificação também solicita que a empresa comprove o pagamento do 
ABONO SALARIAL 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, cesta básica, bem como, pagamento da PLR 
dos últimos 05 exercícios. Vamos aguardar o posicionamento, sob pena de entrarmos na Justiça com 
uma ação de cumprimento, objetivando o devido cumprimento da Norma Coletiva.

A reforma trabalhista de 2017 desobrigou a empresa de fazer as homologações dos contratos de trabalho com 
mais de um ano junto ao sindicato da categoria ou Ministério do Trabalho, porém, a cláusula 33ª, da Convenção 
Coletiva de Trabalho, que faz lei entre as partes (empregados e patrões), determina que a empresa deve proceder 
a homologação eletrônica no SINDICATO. Tal dispositivo visa garantir os interesses dos(as) trabalhadores(as), 
além de conferir segurança jurídica às rescisões dos contratos de trabalho. A homologação eletrônica deverá ser 
efetivada nos prazos estipulados na letra “a”, e “b”, da referida cláusula, sob pena de pagamento da multa 
prevista no § 8° do artigo 477 da CLT, sem prejuízo da multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), aplicada 
sobre o piso salarial da categoria profissional e limitada ao salário do(a) empregado(a). E ainda, de acordo com 
a CCT, o não cumprimento do estabelecido poderá ensejar, por parte do SINTRALAV, a cobrança da multa de 20% 
do valor da rescisão em favor do empregado, por meio de Ação de Cumprimento.

HOMOLOGAÇÃO ELETRÔNICA

LAVANDERIA INDUSTRIAL E 
HOSPITALAR NÃO ESTÁ CUMPRINDO A 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

TRABALHADOR SE SENTIU LESADO E COBRAMOS RESPOSTAS 
DA EMPRESA LAV CLEAN NA BAIXADA SANTISTA

SEM MOLEZA NENHUMA

SINDICATO NEGOCIA ACORDO 
COM A EMPRESA AGROLAVE

Esta empresa localizada no município de Santos/SP foi denunciada por trabalhador que se sentiu lesado. As denúncias apontam para uma 
irregularidade muito grave, que consiste na ausência de “registro de empregados”.
A empresa foi notificada pelo SINTRALAV a para apresentar o registro dos(as) empregados(as), assim como outros documentos constantes 
na Convenção Coletiva de Trabalho.
Como não houve retorno da empresa, o SINTRALAV entrou com competente ação de cumprimento na Justiça do Trabalho.
Em sua defesa, a empresa alega não possuir funcionários, e que capta serviços dos clientes (físicos e jurídicos), e manda processar 
(higienizar) em outras lavanderias. Na prática, isso representa uma grave irregularidade, pois a mesma atua no setor terciário - não 
podendo quarteirizar os serviços de lavanderia.
Inclusive, a quarteirização é proibida pela legislação. E a Convenção Coletiva de Trabalho prevê a proibição desta modalidade de atividade.
Tendo em vista a primeira audiência em decorrência do processo trabalhista movido contra a empresa, ficou ajustado, inclusive com a 
sugestão do juiz que presidia a sessão, uma visita com data a ser pactuada com a empresa.
Mediante a prerrogativa na representação dos(as) trabalhadores(as), o SINTRALAV fez duas visitas à empresa, sem aviso prévio. E o 
resultado: encontramos seis trabalhadores(as), e quando indagados, ficaram surpresos quanto a obrigação da empresa registrá-los(as) em 
CPTS, além dos direitos aos benefícios como PLR, Cesta Básica, Piso Normativo, dentre outros.
A empresa teve todas as possibilidades de apresentar, mediante a Notificação do SINTRALAV, mas preferiu o caminho do confronto mantendo 
prejuízos aos(às) trabalhadores(as) e se deu mal, tendo que proceder ao registro de todos os funcionários. Está agendada uma reunião 
para os próximos dias para dar continuidade às negociações, especialmente quanto ao pagamento da PLR que nunca pagou. Na ação de 
cumprimento foi concedido pelo juiz um prazo para se chegar a um entendimento, sob pena de julgamento do mérito.


