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Unidade dos trabalhadores com seu sindicato sempre traz conquistas

Aos trabalhadores e trabalhadoras da
Enorsul serviços em saneamento Ltda

Informes sobre o Acordo Coletivo de Trabalho
 vigência do ACT de 1° de abril 2021 a 31 de março 2022;

 ticket refeição de R$ 25,50 - valor unitário por dia útil

 café da manhã de R$ 5,50 - por dia útil;

 cesta básica de R$ 127; 

 piso salarial de R$ 1.200,00;

 material escolar: adiantamento de R$ 650, a ser descontado em seis vezes; 

 auxílio transporte: será descontado somente 1% do valor do auxílio;

Entre outros pontos do ACT 2021/2022.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

As sugestões para o ACT 2022 podem ser feitas diretamente para o Whatsapp 

do Sindicato. Envie sua mensagem para              (21) 98555-7674.
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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.


