Sincomerciários assina a Convenção Coletiva
de Trabalho dos Supermercados da região

A assinatura aconteceu no dia 16/12 na sede do Sindicato do Comércio Varejista de
Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (SINCOVAGA) e contempla as cidades de
Piedade, Ibiúna, Votorantim, São Roque, Mairinque, Alumínio, Pilar do Sul, Capela do
Alto, Araçariguama, Salto de Pirapora, Araçoiaba da Serra, Iperó e Tapiraí.
Para os comerciários dessas cidades o sindicato garantiu 4,28% de reajuste salarial nos pisos e 4% para salários acima do piso, retroativos a 1º de outubro de
2019.
Nessa CCT, comerciários que pagam o sindicato e contribuem para as ações em
prol da categoria têm direitos específicos e diferenciados dos demais, conforme abaixo:

QUEM CONTRIBUI COM O
SINDICATO TEM DIREITO A:

QUEM NÃO CONTRIBUI COM O
SINDICATO TEM DIREITO A:

Dia do Comerciário: Pelo Dia do Comerciário - 30 de outubro - será concedido
ao empregado que pertencer ao quadro da
empresa nesse dia, 1 dia de trabalho (quem
tem de 91 a 180 dias na empresa) e 2 dias
de trabalho (quem tem mais de 181 dias na
empresa). Esse benefício é pago na folha
de pagamento.

Dia do Comerciário: Pelo Dia do Comerciário - 30 de outubro - será concedido ao empregado que pertencer ao quadro da empresa nesse dia, 1 ou 2 dias
de folga.

Abono de Faltas aos Pais Comerciários: poderá deixar de comparecer ao serviço para acompanhamento em consultas
médicas de seus filhos menores de 14 anos,
inválidos ou incapazes, no limite de uma
falta por mês e em caso de internações,
devidamente comprovadas, terá suas faltas
abonadas até o limite de 15 dias durante
a vigência da Convenção Coletiva.

Abono de Faltas aos Pais Comerciários: poderá deixar de comparecer 1
dia por ano para acompanhar seus filhos
menores de 14 anos em consulta médica.

Abono de Faltas para participação em
reunião escolar: poderá deixar de comparecer ao serviço por até 4 horas por
semestre para participar de reuniões pedagógicas de seus filhos ou dependentes
legais menores de 14 anos, mediante declaração.
Abono de Faltas - Falecimento: no caso
de falecer cônjuge, ascendente, descendente, irmão, companheiro (a), sogro (a),
genro, nora, padrasto ou madrasta, poderá deixar de comparecer ao serviço nos
dias do falecimento e do sepultamento.

o

Abono de Faltas para participação
em reunião escolar: não tem esse direito.

Abono de Faltas - Falecimento: no
caso de falecer cônjuge, ascendente, descendente, irmão, companheiro (a), poderá deixar de comparecer ao serviço nos
dias do falecimento e do sepultamento.

NOSSA CONVENÇÃO COLETIVA GARANTE 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. Para comissionistas puro, o cálculo dessa
remuneração correponderá ao valor de mais um descanso semanal remunerado;
* Abono de R$ 75,00;
* Vale transporte;
* Indenização para alimentação de R$ 36,00 (para jornada de até 6 horas) e R$ 44,00
(para jornada superior a 6 horas). Exceto nas empresas que possuem cozinha ou refeitório próprios e fornecem nos demais dias refeições ou vale-refeição, que oferecerão em idênticas condições
de alimentação nos feriados trabalhados.
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!

DIA DO COMERCIÁRIO
O Sindicato através da CCT assinada GARANTE para quem contribiu com o sindicato, o Dia
do Comerciário, sendo 1 dia a mais no salário para empregados de 91 a 180 dias na empresa; e 2
dias a mais no salário para os empregados com mais de 181 dias na empresa.
Tivemos denúncias de empresas que não pagaram esse direito. Portanto, se você não recebeu no seu holerite entre os meses de outubro/2019 e janeiro/2020, denuncie! Não é necessário
se identificar, basta informar o CNPJ da empresa que iremos averiguar e tomar as devidas providências. A denúncia pode ser feita por telefone, site, email ou diretamente aos nossos diretores.

HOMOLOGAÇÃO

As rescisões de contrato de trabalho cuja duração seja superior a 12 meses DEVERÃO
ser homologadas perante o sindicato laboral.
É direito de qualquer comerciário, independente do tempo de serviço, requerer assistência no ato da rescisão contratual perante o sindicato, ficando a empresa obrigada a
fazê-lo.

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO
Fica estipulada multa no valor de R$ 365,00, a partir de 01 de outubro de 2019, por
empregado, pelo descumprimento de qualquer cláusula da CCT, revertido em favor do empregado.

NOSSOS CANAIS DE CONTATO:

www.sincomerciariosorocaba.com.br

Sincomerciários Subsede VOTORANTIM

Rua Eduardo Prado, 98-A - Centro - Votorantim - (15) 3023-6238

votorantim@sincomerciariosorocaba.com.br

Sincomerciários Subsede PIEDADE

Rua Professor Vieira Pinto, 94 - Centro - Piedade - (15) 3244-3955 piedade@sincomerciariosorocaba.com.br

Sincomerciários Subsede SÃO ROQUE

Rua Rui Ribeiro Lopes, 73 - Centro - São Roque - (11) 4784-5032

Sincomerciario Sorocaba

@sincomerciariosorocaba

saoroque@sincomerciariosorocaba.com.br

Jornal O Comerciário FEVEREIRO/2020
Diretoria 2018/2021
Milton Matias (Zico) - Presidente
Jornalista Responsável: Cibelle Freitas Mtb 30.768
(15) 3212-7110 /

3212-7113

www.sincomerciariosorocaba.com.br

