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CAMPANHA SALARIAL 2019

Sindicato realiza assembleias itinerantes
para definir pauta de reivindicações
A diretoria do nosso Sindicato realizou
assembleias itinerantes, ou seja, em diversos locais de trabalho, debatendo com os
comerciários os itens que compõem nossa
pauta de reivindicações da campanha salarial desse ano.
Nosso sindicato representa 14 cidades,
divididas em 3 regiões e já protocolamos
junto aos patronais nossa pauta.
Lembrando que nossa data-base é setembro e já aconteceram algumas rodas
de negociação com o setor patronal. Em
algumas regiões já avançamos e em outras estamos tendo dificuldades. Portanto,
a estratégia da nossa diretoria é continuar
o trabalho de mobilização da categoria em
todas as cidades, apresentando, através de
informativos, das nossas redes sociais, site
e email direto, o passo a passo das negociações.
Sem qualquer sombra de dúvida, o sucesso dessa campanha salarial também depende da molibização e engajamento dos
comerciários, enfim, da sua participação
efetiva.
Fiquem sempre atentos aos chamados
do Sindicato e participem!

- Abono de falta à mãe ou pai comerciário em acompanhamento a atendimento
médico dos filhos;
- Auxílio Creche;
- Vale refeição e Cesta básica; (Esses
dois ítens já estão sendo conquistados e
garantidos pelo trabalho do Sincomerciários
diretamente com algumas empresas)
- Remuneração das horas extras dos
comissionistas; (O sindicato está atento a
essa cláusula e discutindo cada situação)
- Homologação do contrato de trabalho
feita obrigatoriamente no sindicato.
O Sincomerciários Sorocaba já fez alguns
acordos diretamente com empreas garantindo assim os benefícios conquistados.

PRINCIPAIS ÍTENS DA PAUTA:
- Reposição da Inflação (INPC IBGE) que
deve girar em torno de 3% + 2% de aumento real, ou seja, 5% de reajuste;
- Manutenção dos benefícios dos trabalhos aos domingos e feriados, sendo especificamente nos feriados o pagamento das
horas trabalhadas e a folga compensatória;
- Garantia do Dia do Comerciário em pagamento em outubro ou em descanso; (Recebemos denúncias de empresas que não
pagaram esse direito do comerciário e estamos agindo junto ao Ministério do Trabalho)

Diretores do Sincomerciários de Sorocaba participam de um
curso sobre negociação coletiva ministrado pelo DIEESE no
Centro de Estudos em Avaré com o objetivo de aprimorar o
conhecimento a respeito das questões econômicas e sociais.

ESCLARECIMENTOS

Convenção Coletiva de Trabalho dos
Empregados no Comércio Atacadista
O Sincomerciários Sorocaba esclarece aos comerciários que trabalham em empresa atacadista de Sorocaba
e Região que a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
até o momento não foi assinada devido a inúmeras divergências nas negociações com o setor patronal.
As negociações acontecem em nível estadual, portanto, o patronal é representado pelo SAGASP e Fecomércio e os trabalhadores pela nossa Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo.
Há pontos importantes conquistados pela categoria

que o patronal quer eliminar, além de não aplicar o índice de reajuste do período.
A CCT já está vencida e mediante isso nosso sindicato vem fechando a negociação diretamente com algumas
empresas, garantindo assim os benefícios dos trabalhadores que se dedicam de forma a trazer altos lucros às
empresas.
Ressaltamos ainda que estamos abertos à negociação
direta com as empresas do comércio atacadista de nossa
base de atuação.

Sindicato realiza ações no comércio de toda a base
Nosso sindicato vem promovendo ações dentro do
comércio em toda a nossa base de atuação, levando aos
comerciários serviços gratuitos de saúde e beleza e apresentando alguns dos benefícios que oferecemos aos associados.
Durante as ações, os comerciários e comerciárias podem aferir a pressão arterial, realizar teste de glicemia,
receber o serviço de manicure, quick massagem e depilação de buço e sobrancelhas.

Manicure

Testes de glicemia e aferição de pressão arterial

A ação faz parte dos trabalhos desenvolvidos pelo
Sincomerciários, para apresentar alguns dos benefícios
que são oferecidos aos associados e, assim, mostrar a importância de ser associado para fortalecer a entidade por
mais conquistas para a categoria.
Em nosso site sincomerciariosorocaba.com.br e
também nas redes sociais você acompanha todas as ações
desenvolvidas neste ano pela nossa diretoria.

Depilação de sobrancelas e buço

Manicure e quick massagem

Associando-se os comerciários tem
direitos a muitos benefícios

SINDICATO FORTE QUEM FAZ É A CATEGORIA!
Não abra mão dos direitos que só os sindicatos garantem para você

FAMÍLIAS COMERCIÁRIAS
RECEBEM O KIT-BEBÊ

Usufruindo de mais um dos vários benefícios oferecidos
aos comerciários que se tornam sócios do Sincomerciários Sorocaba, mais famílias retiraram o kit natalidade. Tem direito
ao kit as mães comerciárias sócias que estejam com no máximo 5 meses de gestação ou dependentes de sócios.
O kit natalidade contém um cartão com crédito no valor de
R$ 300,00 que poderá ser utilizado em qualquer estabelecimento comercial da cidade para produtos para o bebê.
Além disso, como boas vindas a nova vida que chega, nos-

Fones: (11) 99806-8644/ 3003-6600 e (15) 3212-7110

sa diretoria oferece uma cesta com produtos de higiene e cuidados para o bebê.
Para saber se tem direito ao kit natalidade basta consultar
nosso departamento associativo através do whatsapp (15) 32127113 ou ligar para o nosso Centro de Benefícios no telefone
(15) 3212-7110.
Venha fazer parte do nosso quadro associativo e aproveite
de mais esse benefício exclusivo aos associados!

Sincomerciario Sorocaba
sincomerciariosorocaba.com.br
@sincomerciariosorocaba
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Clube dos Comerciários
Lazer para toda a família!

Piscinas adulto
e infantil
Salão de jogos
Restaurante
Quadra coberta
Academia
Pilates
E muito mais...

Rua Trinidad, 302 - Jardim América - Sorocaba
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Terça a Sexta-feira das 10h às 21h e Sábado e Domingo das 10h às 18h
EXAME MÉDICO: Sábados e Domingos das 10h às 14h - INFORMAÇÕES: (15) 3221-1066

Parque Aquático Avaré
O Centro de Lazer em Avaré
oferece, também, um amplo e inédito Parque Aquático com muitos
atrativos. Piscinas com toboáguas,
ponte e bar molhado; rio lento,
piscinas infantis com escorregadores e brinquedos aquáticos; e a moderna piscina de ondas com praia e
bar molhado. O local também tem
restaurante climatizado, vestiários,
armários, sete quiosques e amplo
estacionamento. Tudo com total
acessibilidade.
Consulte nosso sindicato e desfrute desse spaço que é da categoria comerciária e seus familiares!

