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NEXXUS

A perícia deu ganho de causa ao Sintsama-RJ na ação coletiva que trata da nossa defesa de 

insalubridade de 20% para os trabalhadores da água. Uma antiga luta de todos!

É muito importante que os trabalhadores estejam filiados ao Sintsama-RJ para receberem 

todos os seus direitos, tão logo saia a sentença da justiça.

Sintsama-RJ conquista reposição integral de 11,90% para os trabalhadores da Nexxus
Aumento virá com retroatividade a 1º de junho de 2022

Após várias reuniões com a direção da Nexxus, o Sintsama-RJ conseguiu um importante 

acordo para os trabalhadores.

Além de conseguir a reposição integral do INPC (11,90%), o Sindicato também conquistou 

a retroatividade a junho, tanto para o índice salarial, como para os demais benefícios:

Auxílio Alimentação – R$ 25.

Auxílio Café da Manhã – R$ 5.

Piso salarial de R$ 1.500.

Também foi uma vitória já garantir que a 

partir de 1º de junho de 2023, o salário será 

reajustado pelo INPC.

Também conquistamos:

Adiantamento de material escolar – R$ 500 por cada filho no início do ano.

Adicional de Insalubridade – casos constatados de trabalho insalubre receberão os 

respectivos percentuais sobre o piso.

Adicional de Periculosidade – a empresa pagará o adicional a todos os trabalhadores 

que atuarem em atividades perigosas, com o pagamento de 30%.

Entre outras conquistas, que deram uma grande vitória para a categoria.

Outros informes

Filie-se

E vamos à luta por mais vitórias!!!

A Nexxus tenta uma covardia contra os trabalhadores. A empresa, de forma orquestrada, está 
orientando os funcionários a irem ao Sintsama-RJ para não descontarem a contribuição de R$ 20. É a 
única empresa filiada ao Sindicato (são 35) a tentar que os trabalhadores se oponham. 

Vivemos do que arrecadamos de forma honesta e ética, lutamos muito para esse ACT ser bom 
para os trabalhadores, inclusive sobre os atrasados que a empresa não queria pagar. Continuaremos 
lutando em prol da categoria, que é o nosso compromisso como diretores da entidade.

Empresa manobra para não deixar o trabalhador valorizar o seu Sindicato
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Ampla área de lazer para você e sua família. Instalação com piscina, campo de 
futebol, salão de jogos, churrasqueira e salão de festas. Funcionamento de quarta a 
domingo, das 9h às 17h. Faça sua visita: (21) 98555-7674. Local: Japeri - Estrada de 
Jaceruba, 112, KM 56.

Veja por que é importante você ser sócio do Sindicato

1- Para fortalecer o Sintsama-RJ na mesa de negociação com a empresa. 

2-  não existe 
financiamento externo para manter a entidade funcionando. 
Com o fim do imposto sindical a necessidade de filiação aumento mais ainda.

Quanto mais 
filiados, mais força o Sindicato tem para trazer conquistas para os trabalhadores.

O Sindicato vive unicamente das contribuições dos trabalhadores,

3 - Além de fortalecer seu Sindicato para a luta em defesa dos 
seus direitos, você tem um conjunto de benefícios. Veja alguns:

Atendimento Jurídico especializado na área trabalhista;

Atendimento Jurídico especializado na área cível;

Atendimento Jurídico especializado na área previdenciária;

Também temos atendimento dentário para os sócios e dependentes.

Para os sócios, o Sintsama-RJ oferece convênio com a Masterclin:

Que dá desconto em milhares de estabelecimentos. Veja alguns abaixo e conheça 
os demais através do site: https://cartaomasterclin.com.br/

Quem é sócio também tem direito a utilizar a subsede Campestre em Japeri.


