SINDICATO GARANTE REAJUSTE DE 10,42%
PARA COMERCIÁRIOS DE SOROCABA
Após audiência no Tribunal Regional do Trabalho, sob a presidência do vice-presidente judicial,
conseguimos definir o reajuste salarial integral de 10,42% sobre o salário reajustado em

janeiro de 2021, para todos os comerciários do comércio varejista e supermercados
de Sorocaba, retroativo a data-base da categoria que é 1º setembro, inclusive para os demitidos.
As empresas poderão pagar as diferenças salariais de setembro e outubro de 2021 em duas
parcelas iguais nos meses de janeiro e fevereiro de 2022.

PISOS SALARIAIS - EMPRESAS EM GERAL A PARTIR DE 01/09/2021
EMPREGADOS EM GERAL........................R$ 1.615,43
CAIXA...........................................................R$ 1.738,26
FAXINEIRO/COPEIRO.................................R$ 1.430,56
OFFICE BOY/EMPACOTADOR...................R$ 1.291,33
GARANTIA DO COMISSIONISTA PURO....R$ 1.897,08
Além do reajuste salarial, todas as demais cláusulas da Convenção Coletiva ficaram garantidas, com destaque para cláusulas econômicas como:
- Dia do Comerciário: pagamento em dinheiro de 1 ou 2 dias de remuneração;
- Trabalho em Feriados: pagamento de 100% do valor da hora trabalhada; concessão de
folga e até 30 dias; pagamento de vale transporte; vale alimentação (se não houver refeitório na
empresa);
- Trabalho no 1º de Maio: pagamento de 150% do valor da hora trabalhada; concessão
de folga compensatória; pagamento de vale transporte; abono de R$ 50,00 como vale alimentação
(se não houver refeitório na empresa);
- Estabilidades temporárias: Gestantes tem 75 dias de estabillidade após o término da
licença-maternidade; Mãe adotante tem 75 dias de estabilidade após o término da licença-maternidade;

AS CONQUISTAS SÓ SÃO POSSÍVEIS COM A UNIÃO DE TODA A CATEGORIA: ASSOCIE-SE AO SINDICATO!

Sindicato ganha ação na justiça contra
o Carrefour em Sorocaba

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba ingressou com AÇÃO CIVIL PÚBLICA contra o CARREFOUR SOROCABA (Sônia Maria) por irregularidades relacionadas à jornada de trabalho
(12x36), em desacordo com a legislação vigente (Lei 12.790/2013).
A ação foi julgada procedente pela Justiça do Trabalho que condenou o Carrefour a não admitir
mais empregados em jornada 12x36 sem que haja permissão em negociação coletiva, sob pena de
multa de R$ 10.000,00 por contratação realizada.
Além disso, a empresa foi condenada ao pagamento de horas extras, assim consideradas aquelas excedentes a 8ª hora diária e 44ª semanal, daqueles que assim trabalharam durante o período,
a ser apurado em regular liquidação de sentença.
Deixamos claro que nosso sindicato não é contrário a jornada 12x36 desde que seja feita de acordo
com a negociação coletiva e não dessa forma irregular.
Essa é mais uma ação que o nosso sindicato ingressou em favor dos comerciários e de seus direitos,
além de frear possíveis demissões. “Estamos sempre atentos às irregularidades e nosso departamento
jurídico atua com agilidade para garantir os direitos da categoria”, comenta nosso presidente Milton Matias (Zico). A decisão ainda é passível de recurso.

KIT MATERIAL ESCOLAR 2022

Nosso sindicato fará, a partir do dia 6 de dezembro, as inscrições para o KIT DE MATERIAL ESCOLAR 2022.
O formulário específico deve ser retirado nas sedes de Sorocaba (Clube e Centro de Benefícios) e nas subsedes
de Votorantim, São Roque e Piedade. As solicitações seguem até dia 6 janeiro de 2022.
O formulário deve ser preenchido completamente, assinado e entregue. Posteriormente, será feito contato
solicitando documentos para validação da inscrição. Caso o comerciário trabalhe em local distante das sedes,
poderá solicitar via whatsapp o formulário, que deverá ser preenchido, assinado e será retirado por um de nossos
diretores.
O benefício será entregue a partir fevereiro e é destinado aos comerciários associados titulares. Em 2021
foram entregues mais de 1.000 kits aos associados que solicitaram o benefício.
Cada kit é composto de material escolar básico de acordo com o nível escolar para o ensino infantil, fundamental e médio. “É um benefício importante para o comerciário que contribuiu com
nosso sindicato que certamente irá ajudar no orçamento familiar, ainda mais no
início do ano, quando há muitas despesas”, afirma nosso presidente Milton Matias
da Costa (Zico).

ENDEREÇOS E CONTATOS:
CLUBE DOS COMERCIÁRIOS: Rua Trinidad, 302 - Jardim América
CENTRO DE BENEFÍCIOS: Rua Francisco Scarpa, 269 - Centro
SEDE VOTORANTIM: Rua Eduardo Prado, 98-A - Centro
SEDE PIEDADE: Rua Maria Sertanina, 13 - Centro
SEDE SÃO ROQUE: Rua Rui Ribeiro Lopes, 73 - Centro

(15) 3221-1066
(15) 3212-7110
(15) 3023-6238
(15) 99761-0052
(11) 4784-5032

