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Informativo do Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba - dezembro 2018

FECOMERCIÁRIOS E SINCOFARMA ASSINAM CCT 2018-2019
PARA OS TRABALHADORES EM FARMÁCIA DE SOROCABA E REGIÃO
Nesse mês de dezembro a Fecomerciários (Federação dos Empregados no Comércio do Estado
de São Paulo) e o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêu cos de São paulo
(Sincofarma) assinou a Convenção Cole va de Trabalho (CCT) 2018/2019.
Ficou es pulado na nova CCT um reajuste salarial de 3,80%, além da conquista de cláusulas
importantes para os trabalhadores como:
1 - ABONO: Todos os empregados que integram o quadro de funcionários da empresa na data de
30 de junho de 2018, farão jus a um abono de 0,2% (zero vírgula dois por cento) dos salários
acumulados de julho de 2017 a junho de 2018.
2 - AUXÍLIO CRECHE: Ao retornar da licença maternidade a empregada-mãe deverá receber um
auxílio creche de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), por ﬁlho, pelos próximos 12 (doze)
meses, sendo tal bene cio limitado a 2 (dois) ﬁlhos.
3 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ E REMÉDIOS: O empregado terá direito a comprar a preço
de fábrica:
a) Uma lata de leite em pó de 454 gramas, por semana, para cada ﬁlho com até 3 (três)
anos de idade.
b) E medicamentos existentes no estabelecimento, mediante apresentação da receita
médica.
4 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO: Em dias de plantões obrigatórios (sábados, domingos e
feriados) os empregados que cumprirem jornada integral, terão direito ao recebimento do valor
de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a tulo de auxílio alimentação.
5 - DIA DO COMERCIÁRIO - 30 de Outubro: As empresas concederão aos empregados uma
gra ﬁcação de 1/30 (um trinta avos) per nente ao mês de outubro, com pagamento junto ao
salário do mês de dezembro/2018.
6 - GRATIFICAÇÃO PARA A FUNÇÃO DE CAIXA: Um acréscimo de 10% (dez por cento) do seu
salário nominal para os trabalhadores da função.
7 - VALE TRANSPORTE: O desconto é de apenas 3% (três por cento).

Conﬁram agora como ﬁcou o piso salarial com a nova CCT 2018-2019
CARGO

PISO

Ofﬁce Boy, Empacotador, Auxiliar de Reposição e Faxineiro

R$1.061,00

Empregados em Geral

R$1.310,00

Entregadores Motorizados

R$1.439,00

Auxiliar de Farmácia com Manipulação

R$1.467,00

Atendente de Prescrição Magistral em Farmácia com Manipulação

R$1.507,00

Balconista (Vendedores) Comissionistas ou Não e Técnicos de Farmácia

R$1.838,00

Gerente

R$3.173,00

A Convenção Coletiva 2018-2019 está disponível no site www.sincomerciariosorocaba.com.br

