
O VALOR DO TRABALHO DO SAAE OSASCO NA PONTA DO LÁPIS 

Prezado Trabalhador,  

Mais do que apenas negociar nossas convenções coletivas de trabalho (que nos garantem 

diversos benefícios), o SAAE OSASCO trabalha diariamente para melhorar a vida de todos os 

integrantes da categoria e de diversas formas. Para isso, depende do seu suporte financeiro.  

Assim, ANTES DE DIZER NÃO À CONTRIBUIÇÃO COBRADA PARA A MANUTENÇÃO DO SINDICATO, 

SAIBA O QUE O SAAE OSASCO FAZ POR VOCÊ e faça as contas:  

 

DIREITOS DOS TRABALHADORES - SEM O SAAE OSASCO  

1 – CLT; 2 – Salário mínimo;  

 

DIREITOS DOS TRABALHADORES – CONQUISTAS DO SAAE OSASCO (ENSINO SUPERIOR E BÁSICO)  

1 – Reajuste salarial ANUAL – quase sempre acima da inflação e garantido em cada nova CCT;  

2 – Participação nos lucros e resultados – negociada pelo SAAE OSASCO na CCT ou em ACT;  

3 – 02 (duas) bolsas integrais de estudos (100%) – valor médio de cada bolsa – R$ 700,00;  

4 – Plano de saúde – valor médio mensal do plano de R$ 200,00;  

5 – Cesta básica mensal – valor médio da cesta R$ 100,00;  

6 – Vale-refeição mensal – valor mensal de R$ 312,40;  

7 – Piso salarial da categoria acima do salário mínimo;  

8 – Seguro de vida coletivo – prêmio correspondente a 24 salários;  

9 – Adicional por atividades em outros municípios – 25% do salário bruto;  

10 – Estabilidade pré-aposentadoria – até 24 meses de garantia de emprego;  

11 – Estabilidade em caso de doença comum (sem relação com o trabalho) – até 60 dias; Obs: 

Estes direitos não possuem previsão em lei, apenas na CCT! E para quem quiser se associar ao 

SAAE OSASCO, ainda tem:  

12 – Convênios com serviço odontológico em diversas especialidades (também para os 

dependentes);  

13 – Serviço médico em diversas especialidades (também para os dependentes);  

14 – Convênio com Colônia de férias completa em diversas localidades (também para os 

dependentes);  

15 – Atendimento jurídico (consultas e ajuizamento de ações individuais ou coletivas);  

PERCEBEU A DIFERENÇA?  



Com a reforma trabalhista, ao contrário do que muitos pensam, a importância dos sindicatos 

aumentou, ou você acredita que os patrões continuarão concedendo estes benefícios se não 

forem mais obrigados pela Convenção Coletiva de Trabalho negociada pelo SAAE OSASCO?  

A atuação do SAAE OSASCO garante pelo menos mais R$ 1.200,00/mês a cada um de nós, sob a 

forma dos benefícios acima citados. O resultado do trabalho do SAAE OSASCO não pode ser 

ignorado.  

Agora cabe a cada trabalhador – beneficiário das cláusulas negociadas - ajudar a manter o 

sindicato, para que ele esteja ainda mais forte na próxima negociação com os sindicatos 

patronais.  

Faça as contas e ajude a manter o seu sindicato!!  

Diretoria - SAAE OSASCO 


