Sincomerciários assina convenções
coletivas na região. Em Sorocaba não
tivemos avanço das negociações
Você sabe por que?

Na Convenção Coletiva de Sorocaba, existe a cláusula de prorrogação do período de
vigência da mesma, portanto, bastaria acertar o índice de reajuste salarial, como
aconteceu nas demais cidades da nossa região e manter as demais cláusulas.
Nosso sindicato está aberto para esclarecimentos e estamos empenhados em negociar o melhor para a categoria.
Não iremos perder os direitos conquistados!

Veja como ficaram as Convenções na região EXCETO SOROCABA:
CCT Sincovaga
CCT Comércio
CCT Comércio
Supermercados das
cidades de Piedade, Ibiúna,
Varejista
Varejista base Itu
Votorantim, São Roque,
Araçoiaba da Serra,
Mairinque,
Alumínio, Pilar
base São Roque
Capela do Alto, Piedade,
do Sul, Capela do Alto,
Iperó, Pilar do Sul, Salto
de Pirapora, Tapiraí
e Votorantim
* Reajuste Salarial 4,5%
* Manutenção de cláusulas
sociais e econômicas
* Feriados (garantia de remuneração e folgas)
* Dia do Comerciário garantido com pagamento em dinheiro para sócios
* Seguro de vida
* Abono
de Faltas para
sócios (consultas médicas
de filhos menores, reunião
escolar, falecimento familiares)
* Indenização por dispensa
para sócios
* Ampliação de benefícios
para comerciários associados contribuintes
Entre outros benefícios

Alumínio, Araçariguama,
Ibiúna, Mairinque
e São Roque

Araçariguama, Salto de
Pirapora, Araçoiaba da
Serra, Iperó e Tapiraí

* Reajuste Salarial 4,4%
* Manutenção de cláusulas
sociais e econômicas
* Dia do Comerciário garantido com pagamento em dinheiro ou folga
* Feriados (garantia de remuneração e folgas)
* Abono de Faltas
* Indenização de Quebra de
Caixa
* Atestados médicos e odontológicos de órgãos públicos e
particulares
* Auxílio Funeral
Entre outros benefícios

* Reajuste Salarial 4% para
salários acima do piso e
4,28% para demais salários
* Manutenção de cláusulas
sociais e econômicas
* Dia do Comerciário garantido com pagamento em dinheiro para sócios
* Feriados (garantia de remuneração e vale alimentação)
* Abono de Faltas para sócios
(consultas médicas de filhos
menores, reunião escolar, falecimento de familiares)
* Auxílio Funeral
Entre outros benefícios

COMERCIÁRIO: Saiba que é possível formalizarmos acordo diretamente
com a sua empresa. Estamos abertos para todos os esclarecimentos
e queremos sempre o melhor para a categoria.

AS CONVENÇÕES COLETIVAS DO SINDICATO GARANTEM OS FERIADOS
A Medida Provisória (MP 905) publicada pelo governo federal em 12/11/2019, autoriza que
o empregador converta em folga o trabalho aos feriados, mas nossa Convenção Coletiva, assegura:
*
*
*
*

Remuneração de 100% da hora trabalhada
Concessão de descanso compensatório
Vale transporte
Alimentação correspondente a uma refeição comercial

Portanto, se você trabalhou em qualquer feriado e não recebeu os direitos previstos na CCT,
procure nosso sindicato. Você tem direitos garantidos na Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

Faça valer seus direitos!

SINDICATO GARANTE DIREITO
DO DIA DO COMERCIÁRIO

A Convenção Coletiva de Trabalho vigente, em sua Cláusula 21ª, que trata do Dia do
Comerciário - 30 de Outubro, garante ao comerciário uma bonificação em dinheiro correspondente a 1 (um) ou 2 (dois) dias da sua respectiva remuneração mensal auferida no mês
de outubro. O pagamento deve ocorrer na folha
de pagamento de outubro ou de novembro de
2019.
Ficam facultadas as partes de comum
acordo converter a bonificação de dinheiro em
descanso, a ser gozada de acordo com a conveniência da empresa e durante a vigência da
presente convenção.

Se você comerciário, não recebeu no
contracheque de outubro ou novembro o valor
referente ao Dia do Comerciário e não houve
acordo com a empresa para converter em folga esse benefício, procure nosso sindicato. É
um direito seu, garantido na CCT e que devemos fazer valer!
Lembrando que, em nossa Convenção
Coletiva de Trabalho vigente, existe a Cláusula 54ª - MULTA, que estipula uma multa no
valor de R$ 62,35 por empregado prejudicado,
pelo descumprimento das obrigações contidas
na CCT, a favor do empregado prejudicado.

Sindicato entrega cheques de indenização
Na última semana, nosso sindicato efetuou a entrega de cheques a um grupo
de funcionários do Minuto Pão de Açúcar (Companhia Brasileira de Distribuição),
do centro de Sorocaba. Cada funcionário que tinha direito a essa indenização
recebeu o valor de R$ 2.921,54. O pagamento foi referente a um acordo foi
feito com a empresa pelo descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) quando abriu a loja no 01/05/2018 (Dia do Trabalhador).
No acordo, a empresa se comprometeu a pagar dano moral coletivo e multa
da CCT, além de um valor de R$ 10.000,00, que foi destinado à Casa do Menor
de Sorocaba.
Essa é mais uma ação do nosso sindicato em prol do respeito à categoria e aos
direitos conquistados.
Sempre que você, comerciário, tiver seu direito desrespeitado, procure nosso
sindicato que iremos avaliar e tomar as providências necessárias.
Exija seus direitos!
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