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CAMPANHA SALARIAL 2022/2023

A crise social e econômica pela qual atravessa o país, exigiu da parte dos(as) 
trabalhadores(as) muita organização e habilidade nas negociações junto ao Sindicato 
Patronal. Mesmo com a expansão do setor (as lavanderias estão abarrotadas de serviço), 
observada claramente na mesa de negociação, a todo momento a crise foi a retórica usada 
pelos patrões como desculpa para negar nossas reivindicações.
Após várias reuniões, e muita tensão, enfim chegamos a um entendimento e foi celebrado 
o acordo entre as partes. A nova Convenção Coletiva de Trabalho tem validade para o 
período de 01/04/2022 a 31/03/2023, com nossa data-base em 1º de abril.
Para todos(as) os(as) trabalhadores(as) com salário superior ao piso 
salarial se aplica uma reposição com o índice de 11,50% de forma 
linear, a ser aplicado a partir de 01/05/2022 sobre os salários vigentes 
em 31/03/2022.

ABONO COMPENSATÓRIO
O(A) trabalhador(a) receberá uma parcela a título de Abono Salarial Compensatório de 
12,50% calculado sobre o salário de março de 2022 a ser pago no quinto dia útil do mês 
de junho, junto com o salário, da seguinte forma:DE AUMENTO NA PARTICIPAÇÃO NOS 

LUCROS E/OU RESULTADOS
Além do aumento de 11,73%, a manutenção do pagamento da PLR a todos 
(as) trabalhadores(as) da categoria é uma importante conquista obtida pelo 
SINTRALAV nas negociações. O valor será pago em duas parcelas iguais nas 
datas de 20/07/2022 e 20/01/2023, sendo proporcionais de acordo com a 
quantidade de funcionários(as) por empresa.

Outra importante conquista do SINTRALAV foi a implantação do programa “Bem-Estar Social” para todos(as) 
os(as) trabalhadores(as) da categoria.
O benefício deve ser pago pelas empresas e seu objetivo é prover qualidade de vida aos(às) trabalhadores(as) 
e seus dependentes, como clube de vantagens, kit natalidade, cobertura por morte, benefício na licença-
maternidade, benefício alimentar por afastamento, dentre outros.
Para aderir ao programa consulte os canais de aproximação com o SINTRALAV através 
do nosso site www.sintralav.org.br ou pelo telefone (11) 3259-5227.

NOVO PISO SALARIAL PASSA A SER DE 
R$ 1.559,00 A PARTIR DE 01/05/2022
NOVO PISO SALARIAL PASSA A SER DE 
R$ 1.559,00 A PARTIR DE 01/05/2022

PARA QUEM RECEBE O PISO SALARIAL O 
ABONO VAI SER DE R$ 175,68 (1.405,44 X 
12,50%).
PARA QUEM RECEBE SALÁRIO ACIMA DO PISO 
SALARIAL APLICA-SE O ÍNDICE DE 12,50% CAL-
CULADO SOBRE O SALÁRIO DE 31/03/2022.

JUNHO 2022

AUMENTO DE 11,50% 

NOS SALÁRIOS 

ACIMA DO PISO SALARIAL

Bem-Estar Social
Até 10 empregados(as)
De 11 a 25 empregados(as)
De 26 a 60 empregados(as)
Acima de 60 empregados(as)

R$ 383,00
R$ 426,00
R$ 467,00
R$ 516,00



Não podemos perder mais tempo. Estamos sangrando de 
morte com a falta de empregos, temos mais de 20 milhões 
de irmãos desalentados; nossos direitos estão cada vez mais 
estrangulados; nossa democracia dia após dia está ameaça-
da e mais de 600 mil brasileiros e brasileiras foram tirados 
do nosso convívio em decorrência da COVID-19.
Foi aberto em nosso seio um grande vazio, produto gigan-
tesco pelas mortes, sequelados, doentes e famílias inteiras 
devastadas.
Falharam na condução desta grande pandemia pelo nega-
cionismo e interesses fisiológicos, falharam na manutenção 
e implantação de novas políticas públicas, falharam do pon-
to de vista social. E assim continuará, com o aumento da 
miséria do desemprego, da fome, dos excluídos.
Precisamos de um Projeto Nacional de Desenvolvimento, 
precisamos cobrar dos políticos que apresentem seus pro-
jetos e assumam compromissos de mudanças na condução 
dos destinos de nossa nação e que os cumpram depois de 
eleitos. Estamos cansados de promessas eleitoreiras, men-
tirosas, vis.
Conscientizar os trabalhadores e o povo em geral é o gran-
de desafio para a promoção de mudanças. Precisamos de 
um congresso nacional comprometido com nossas reivindi-
cações, neste sentido é de suma importância que a maioria - 
que formam o grupo de trabalhadores - desta vez, se unam, 
elegendo parlamentares que tenham nosso DNA, venham do 
nosso agrupamento e assumam mandatos com um compro-
misso trabalhista.
Portanto, nosso lema deve ser o da mudança em favor de 
um país justo, desenvolvido, democrático, soberano, onde as 
pessoas tenham renda, emprego, moradia, estudo, comida 
na mesa e, sobretudo, dignidade.

O SINTRALAV sempre trabalha com atenção especial a este benefício, 
pois considera fundamental sua prestação ao cuidado e bem-estar das 
companheiras com seus filhos pequenos. Desta vez, o acordo passa 
de R$ 281,09 para R$ 311,80 o que corresponde a 20% do salário 
normativo.
Recado importante: excepcionalmente no mês de maio de 2022, o valor do 
auxílio-maternidade será de R$ 342,51, incorporando a diferença do mês de abril 
(nossa data-base).
Importante salientar que o pagamento do benefício será realizado a partir do retorno 
ao trabalho da licença-maternidade, por mês e por filho, até a criança completar um 
ano de idade, independente do número de funcionários na empresa, sem efeito no 
salário do(a) trabalhador(a). Este benefício será concedido também aos trabalhadores 
do sexo masculino que comprovarem a adoção e/ou guarda judicial dos filhos, 
igualmente válido para as mães adotantes.
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AUMENTO NA  
CESTA BÁSICA

15,39%

O SINTRALAV em busca de maior fortalecimento em suas ações políticas e sindicais 
toma importante medida estratégica. Deixa a FEMACO e retorna à FETHESP, com a 
liderança do companheiro Rogério Gomes.
A mudança, segundo Roberto Scalize, visa contar com um parceiro mais próximo ao 
alinhamento de representação do Sindicato, que trará resultados mais efetivos nas 
negociações com o sindicato patronal.
O SINTRALAV agradece à FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS, ASSEIO 
E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, URBANA E ÁREAS VERDES NO ESTADO DE SÃO PAULO 
(FEMACO) pelos anos de parceria e deseja sucesso em sua jornada.

Outra grande conquista do SINTRALAV, considerando 
o aumento do custo de vida. Mais uma vez alcançamos 

resultado expressivo na Cesta Básica, com reajuste 
superior ao índice estabelecido pelo INPC.

O valor da cesta básica, portanto, passa de R$ 130,00 para R$ 150,00, retroativo a 
01 de abril, ou seja, a cesta a ser paga em maio deverá ser acrescida com a diferença 
em relação ao valor pago em abril. Os itens constantes na cesta básica fornecida in 
natura devem ser de primeira linha, conforme estabelecido em CCT.
Para os(as) trabalhadores(as) que já recebem cesta com valor superior ao aqui 
estabelecido, as empresas devem corrigir o benefício em 15,39%, e igualmente a 
diferença também deve ser pago. Este importante benefício deve ser aplicado aos(às) 
trabalhadores(as) durante o período de férias, licença-maternidade, afastamento por 
doença e/ou acidente de trabalho.
A Cesta Básica e/ou Tíquete/Cesta é um direito de todos(as) os(as) trabalhadores(as) 
independente da faixa salarial.

AUXÍLIO-MATERNIDADE

SINTRALAV FILIA-SE À FETHESP
FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

NOVO VALOR DONOVO VALOR DO

NÃO PODEMOS 
PERDER MAIS TEMPO

fique sócio



A pandemia está sendo controlada. E as empresas estão expandi-
do seus negócios pelo reaquecimento da economia. O SINTRALAV, 
sempre atento, foi duro e efetivo nas negociações no sentido de 
ampliar os resultados nas cláusulas econômicas, manter e am-
pliar benefícios. Nosso compromisso é ratificar a importância da 
categoria no setor. Patrões ganham, trabalhadores(as) também. 
Confira algumas dessas principais cláusulas na CCT.
ADICIONAL NOTURNO
Está mantida nesta CCT pagamento de adicional noturno de 30% sobre a hora normal, nas 
jornadas entre 22h00 e 5h00 do dia seguinte. Uma grande conquista, sobretudo quando 
observa-se que o artigo 73º da CLT prevê apenas índice de apenas 20%.

VALE TRANSPORTE
As empresas, por força da CCT, são obrigadas a fornecer o vale transporte em dinheiro, 
não vinculado ao salário, sob qualquer pretexto, independente do meio de transporte 
utilizado. Mais uma importante conquista assegurada pelo artigo 7º, Inciso XXVI da 
Constituição Federal, que reconhece os acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho, 
e jurisprudência do TST (Tribunal Superior do Trabalho).

ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO
O registro na Carteira Profissional deve ocorrer já no primeiro dia de trabalho, sendo essa 
a salvaguarda do(a) trabalhador(a) de que a legislação do trabalho está sendo cumprida 
pela empresa, e ainda, ter direito aos benefícios estipulados em Convenção Coletiva. As 
empresas que não registrarem os(as) trabalhadores(as) conforme explicitado, estão sujeitas 
a uma multa equivalente a 20% do salário normativo, por mês trabalhado sendo o(a) 
trabalhador(a) o(a) beneficiário(a). Caso sua empresa não tenha feito o registro na sua 
Carteira de Trabalho, denuncie ao SINTRALAV!

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Assim como na CCT, o Sindicato garantiu contrato de experiência aos ingressantes da 
empresa o período de 75 dias - 45 prorrogado por mais 30 dias - com salário inicial 
ajustado em R$ 1.559,00 por mês. Avançamos em relação ao artigo 445º da CLT, que 
orienta período de 90 dias. Assim, o(a) trabalhador(a) labora 15 dias a menos para 
celebrar seu vínculo por tempo indeterminado.

HOMOLOGAÇÕES DAS RESCISÕES DO CONTRATO DE 
TRABALHO
Assim como na CCT anterior, as homologações devem ser efetuadas no SINTRALAV, 
realizadas de forma eletrônica, no caso dos(as) trabalhadores(as) com mais de um ano 
de vínculo com as empresas, em que pese a reforma trabalhista promulgada em novembro 
de 2017 tenha liberado o acerto de contas no âmbito das empresas. Este procedimento 
garante a transparência e justiça no processo do fim do contrato de trabalho para ambos os 
lados. Os termos da rescisão, contudo, devem ser encaminhados pelo empregador ao setor 
de homologações do Sindicato, por e-mail. A não homologação no sindicato poderá gerar 
uma multa de 20% do valor da rescisão em favor do trabalhador.

HOMOLOGAÇÕES DE CONTRATO DE TRABALHO (TRIBUNAL/
CÂMARA DE ARBITRAGEM)
Avanço expressivo na CCT foi a proibição das rescisões de contrato e/ou pagamento de 
verbas rescisórias junto aos chamados Tribunais e/ou Câmaras de Arbitragem ou conciliação. 
Os(As) empregados(as) e as empresas devem se atentar para essa questão, lembrando que 
acerto de contas (homologação) deve ser realizada no SINTRALAV. Aviso importante: As 
homologações eletrônicas tem que ser realizadas no Sintralav e devem ser efetuadas para 
todos os trabalhadores na base territorial do Sindicato, seja da capital ou do interior. Se a 
empresa não querer fazer a homologação no Sindicato, denuncie através dos nossos canais 
de aproximação.

SEGURO-DESEMPREGO
Você, trabalhador(a), não se preocupe. Caso a empresa for a responsável pela negativa 
da concessão do seguro-desemprego por parte da autoridade competente, fica a empresa 
responsável pelo pagamento. Entre em contato com o Sindicato e denuncie!

PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
TERCEIRIZADA
Está mantida na CCT esta importante cláusula que impede a contratação de mão-de-obra 
terceirizada nas empresas, por qualquer modelo (cooperativa/agenciamento ou quaisquer outros). 
Se a empresa descumprir a presente cláusula incorrerá em multa pecuniária mensal de 
20% do salário normativo, a favor do(a) empregado(a) prejudicado(a).
É importante observar que os(as) trabalhadores(as) eventualmente contratados nessas 

condições, além da irregularidade em si, não estão respaldados(as) na Convenção Coletiva 
de Trabalho defendida pelo Sindicato.

ACORDO DE HORÁRIO DE TRABALHO
Está consagrada na CCT a jornada máxima de 44 horas semanais e 220 mensais aos(às) 
trabalhadores(as) que laboram em nossa base de representação.
Exceção aqui cabe ao estabelecimento de jornada especial de trabalho, que pode ser pactuado 
entre empregados(as) e empresas através de Acordo Coletivo de Trabalho considerando as 
cláusulas “JORNADA PARCIAL DE TRABALHO” e “TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS”, 
respeitando as determinações vigentes na CCT, sempre com anuência do SINTRALAV.

TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS
A diretoria do SINTRALAV trabalhou de forma incansável para assegurar jornada regulada 
aos(às) trabalhadores(as), cujas empresas necessitam trabalhar aos domingos e feriados. 
Este acordo foi costurado de forma conjunta entre as partes (SINTRALAV e SINDILAV) 
para assegurar mais participação patronal e melhores condições de trabalho. Os acordos 
continuarão a ser realizados entre a empresa interessada e o SINTRALAV com a participação 
do SINDILAV. Caso a empresa que você trabalha não tenha acordo para o trabalho aos 
domingos e feriados, ou somente aos feriados de forma contínua, denuncie ao SINTRALAV 
nos nossos canais de aproximação da categoria.

FLEXIBILIZAÇÃO JORNADA DE TRABALHO
A reforma trabalhista foi um golpe praticado para retirar direitos dos trabalhadores.
Antes da reforma, o Banco de Horas só poderia ser feito por negociação entre a Empresa e 
o Sindicato. A referida reforma liberou as empresas para fazerem acordo direto com o(a) 
trabalhador(a), que é a parte mais fraca na relação entre o Capital e o Trabalho.
Entretanto, o SINTRALAV adotou uma medida fundamental na CCT, disciplinando a forma 
como poderá ser implantado o Banco de Horas, sem criar amarras que prejudiquem os(as) 
trabalhadores(as), respeitando sua vontade em aderir ou não.
Para implantação do Banco de Horas, as empresas devem obter a CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO 
DA CCT emitida de forma conjunta pelo SINTRALAV e o SINDILAV, que impede que qualquer 
ação seja tomada pelas empresas sem o conhecimento e anuência ou não do Sindicato. Ou 
seja, com a obrigatoriedade desta certidão, o Sindicato garante que os(as) trabalhadores(as) 
fiquem respaldados(as) e protegidos(as). A adoção de acordos individuais ou coletivos sobre 
flexibilização da jornada de trabalho (Banco de Horas) será nula de pleno direito, se efetuada 
à margem do estabelecido nesta Convenção Coletiva de Trabalho, não terá eficácia ou validade 
e sujeitará a empresa infratora às sanções previstas em CCT.

LOCAL PARA REFEIÇÃO
As empresas deverão manter local adequado, com Aquecedor de Refeição, Refrigerador 
(geladeira), Forno Microondas e Bebedouro com filtro (água potável), para os(as) 
empregados(as) fazerem suas refeições de forma higiênica e acomodada. Ficam ressalvadas 
as condições mais favoráveis.

CIPA
Poucos sabem, mas a CIPA é instrumento fundamental para garantir a segurança e saúde 
dos(as) trabalhadores(as) nos locais de trabalho, sobretudo em nossa categoria onde estamos 
expostos a condições de trabalho com altas temperaturas, eletricidade e agentes químicos. 
As empresas que tiverem menos de 20 empregados(as) deverão ter um(a) responsável 
designado(a) que terá treinamento anual para dar cumprimento aos objetivos constantes 
do item 5.32.2 da NR 05 - Portaria 3214/78, e enviar ao SINTRALAV o comprovante do 
responsável.
Já as empresas com 20 ou mais empregados(as), por força do enquadramento no grau 
de risco 03 estabelecido pela Portaria nº 1 de 12/05/95 e pelo Decreto 6.957 (DOU 
10/09/2009) deverão constituir a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
dando ciência ao SINTRALAV por meio eletrônico (sintralav@sintralav.org.br).

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL
A saúde dos(as) trabalhadores(as) tem fundamental valor para nós. Desta forma, as empresas 
estão obrigadas a cumprir a Norma Regulamentadora 7 na Convenção Coletiva de Saúde 
e Segurança no Trabalho, bem como a Portaria Ministerial 3.214/78. Todo processo de 
elaboração e implementação do programa deverão ser remetidos ao Sindicato, por qualquer 
meio de correspondência, inclusive, por meio eletrônico (sintralav@sintralav.org.br). 

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS E GFIP)
O Sindicato não deixa passar nada, em absoluto, quando o assunto são os benefícios 
dos(as) trabalhadores(as). No caso do recolhimento do INSS e FGTS, adotamos o seguinte 
procedimento: as empresas são obrigadas a encaminhar cópia das Guias da Previdência 
Social (GPS) e do GFIP do FGTS por meio eletrônico, até 15 dias após o recolhimento 
da competência anterior. Na prática, isso assegura a fiscalização de nossa parte e o 
cumprimento dos pagamentos referentes a estes importantes benefícios.

2022/2023
COM TRABALHO AVANÇAMOS EM CLÁUSULAS IMPORTANTES NA
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NOVA PICARETAGEM
FISCALIZAÇÃO NAS 
CALDEIRAS, VASOS 

DE PRESSÃO E 
TUBULAÇÕES

A SER COMBATIDA

O SINTRALAV intensificou as fiscalizações nas empresas para verificar o 
estado de funcionamento, conservação e segurança das caldeiras, vasos de 
pressão e tubulações, conforme disposto na Portaria 3214/78 – NR 13, com 
especial atenção e cumprimento à Portaria MTE 594 de 28 de abril de 2014.
A medida adotada é fundamental para garantir a segurança dos(as) 
trabalhadores(as) nas empresas. E de acordo com a letra C do item 
I - Caldeiras, “a(s) caldeira(s) deverão ser operadas por profissional 
"operador(a)  de caldeira" devidamente habilitado(a) nos termos do Anexo 
I – item A1, e registrado como tal na CTPS”.
As empresas devem cumprir rigorosamente o que está previsto em nossa 
Convenção Coletiva de Trabalho. Aquelas que estiverem em desacordo serão 
imediatamente notificadas.

Estamos recebendo denúncias de trabalhadores de lavanderias que não estão recebendo 
benefícios, como verbas rescisórias, abonos salariais, PLR, sendo 

prejudicados covardemente. E jogando a conta da picaretagem 
nas costas das empresas contratantes dos serviços.

Foi exatamente isso o que aconteceu com uma lavanderia 
- prestadora de serviços na lavagem de roupas de hotel 

em Diadema - as quais não vamos citar seus nomes.
O SINTRALAV, de forma rápida, acionou seu 
Departamento Jurídico, que obteve na Justiça 
o direito à retenção, por parte do tomador dos 

serviços, de valores necessários para o pagamento 
dos(as) trabalhadores(as) com a inclusão de todas as 
multas por atraso e encargos sociais.
Quando você trabalhador(a) não receber o que é seu 
por direito, denuncie ao SINTRALAV pelos nossos canais 
de comunicação (telefone, site ou e-mail), tomaremos 

as providências necessárias para garantir seus direitos. 

Recentemente, o SINTRALAV fechou parceria com a SISNATUR onde os associados poderão desfrutar com 

seus amigos e familiares momentos de lazer e descanso em uma rede de hotéis, pousadas, parques e 

muitas outras atrações recreativas com descontos exclusivos. Mais informações: www.sintralav.org.br ou 

www.sisnatur.com.br.
Outra parceria foi fechada entre o SINTRALAV e a instituição de ensino Unyleya. Reconhecida pelo MEC, a 

Unyleya oferece educação 100% digital EAD em mais de 30 cursos de graduação e mais de 1.800 cursos 

de pós-graduação. Procure-nos: www.sintralav.org.br ou unyleya.com.br.

Associados(as)

ABONO SALARIAL 
PREVISTO EM 

CONVENÇÃO É PARA 
SER PAGO!!!

FISCALIZAÇÃO QUANTO 
AOS DEPÓSITOS DO FGTS

DENUNCIEDENUNCIE

O Sindicato tem recebido denúncias de trabalhadores(as) da falta de pagamento dos 
abonos previstos na Convenção Coletiva de 2021/2022. Em diligências nessas empresas 
pudemos constatar essa irregularidade e tomamos providências para o efetivo pagamento 
das mesmas.
Neste ano, por conta do atraso nas negociações, foi estabelecido o pagamento de um 
Abono Compensatório a ser pago junto com o salário do mês de maio, que será pago no 
quinto dia do mês de junho.
Os(As) trabalhadores(as) que não receberam os abonos do ano de 2021, assim como os 
que não receberem em junho deste ano, devem denunciar ao SINTRALAV que tomaremos 
as medidas cabíveis obrigando a empresa a cumprir com o pagamento, incluindo as multas 
decorrentes.

No período da COVID muitas empresas deixaram de recolher o FGTS 
dos seus trabalhadores. E o pior é que continuam não recolhendo 
e quando o(a) trabalhador(a) descobre já é tarde.
Em função disso, o Sindicato tem intensificado fiscalização nas 
empresas quanto ao recolhimento do FGTS e o(a) trabalhador(a) 
também deve ficar atento quanto a essa questão.
Nesse sentido, orientamos os(as) trabalhadores(as) para que 
fiquem atentos quanto a essa questão, em caso de dúvida, procurem 
qualquer agência da Caixa Econômica Federal e solicitem o extrato do FGTS para verificarem 
se a empresa em que trabalha está fazendo regularmente o devido recolhimento.
Entrem em contato com o Sindicato para ver se a empresa onde trabalham enviam 
mensalmente ao Sindicato os comprovantes do recolhimento. Caso indo à Caixa Econômica 
Federal constatem alguma irregularidade, denunciem através dos canais de comunicação 
para que tomemos as providências cabíveis.

Se você deseja fazer uma denúncia sobre alguma irregularidade 
na lavanderia onde trabalha, fique tranquilo(a), pois nossos canais 
estão à sua disposição. Acesse nos site WWW.SINTRALAV.
ORG.BR/#DENUNCIA, preencha os dados abaixo para que o 
SINTRALAV faça a apuração dos fatos e tome as providências cabíveis. 
Não se preocupe, sua denúncia será tratada em sigilo absoluto!!!

ACESSE OS NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Site: www.sintralav.org.br (obtenha todas as informações do trabalho 
realizado pelo Sindicato, tenha acesso a Boletins, Circulares, Acordos 
e Convenções Coletivas, assim como fazer denúncias, dentre outros).
Telefones: (11) 3259-5227 / 2592-2335 / E-mail: sintralav@
sintralav.org.br.

BENEFÍCIOS AOS(ÀS) 
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