Sincomerciários garante reajuste
de 10,42% para comerciários

O Sincomerciários Sorocaba e Região e o Sincomércio Itu, representados por seus presidentes Milton
Matias da Costa (Zico) e Carlos D’Ambrosio, assinaram a Convenção Coletiva de Trabalho 2021-2022, garantindo para os comerciários das cidades de Piedade, Votorantim, Araçoiaba da Serra, Capela do
Alto, Iperó, Salto de Pirapora, Pilar do Sul e Tapiraí o INPC integral de 10,42% sobre o salário reajustado em janeiro de 2021 e a manutenção de todas as cláusulas sociais.
Com a assinatura, as diferenças salariais devem ser pagas juntamente com a folha de pagamento dos
meses de competência de novembro e dezembro de 2021.
Além do reajuste salarial, também avançamos
em cláusulas importantes:
- Dia do Comerciário: comerciário contribuinte
tem direito a receber como abono 2 dias de remuneração;
- Abono de Faltas: pais comerciários contribuintes com o sindicato podem acompanhar filhos
menores de 14 anos, inválidos ou incapazes uma
vez por mês em consulta médica. No caso de internação, faltas abonadas até 15 dias (mediante comprovação)
- Trabalho em Feriados: pagamento de 100%
do valor da hora trabalhada ; vale transporte; se
não houver refeitório na empresa, vale alimentação
R$ 39,00 e Abono indenizatório;
- Feriado de 1º de Maio: pagamento de 150%
do valor da hora trabalhada ; vale transporte;
vale alimentação R$ 39,00 (se não houver refeitório
na empresa); Abono indenizatório; 2 folgas a serem
concedidas nas férias; pagamento de R$ 150,00 por
feriado trabalhado para empregados e cargos de
gestão que nao tem controle de jornada;

COMERCIÁRIO CONTRIBUINTE

PISOS SALARIAIS

EMPRESAS EM GERAL A PARTIR DE 01/09/2021
EMPREGADOS EM GERAL..............R$ 1.661,00
CAIXA................................................R$ 1.863,00
FAXINEIRO/COPEIRO......................R$ 1.474,00
OFFICE BOY/EMPACOTADOR........R$ 1.376,00
GARANTIA DO COMISSIONISTA.....R$ 1.979,00
FEIRANTES E AMBULANTES
Empregados em Geral.....................R$ 1.661,00

COMERCIÁRIO NÃO CONTRIBUINTE

DIA DO COMERCIÁRIO:
Abono de 2 (dois) dias da remuneração mensal
ABONO DE FALTAS:
Pais comerciários - podem acompanhar filhos menores de 14 anos, inválidos ou incapazes uma vez por mês
em consulta médica. No caso de internação, faltas abonadas até 15 dias (mediante comprovação)

DIA DO COMERCIÁRIO:
Concessão de 2 (duas) folgas
ABONO DE FALTAS:
Pais comerciários - somente 1 (um) dia por ano
para acompanhar filhos menores de 14 anos em consulta
médica.

Abono Reunião Escolar - pais comerciários podem
deixar de comparecer ao trabalho por até 4 (quatro) horas
por semestre para comparecer em reuniões escolares de
filhos menores de 14 anos

Abono Reunião Escolar - não tem esse benefício
para comerciários não contribuintes

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

No nascimento do bebê, comerciários associados
têm direito a receber R$ 300,00 para ser gasto em
todo o comércio. Consulte regulamento.

EXPEDIENTE

(15)

99761-0052
Sindicato dos Empregados no Comércio
de Sorocaba e Região
Diretoria 2018-2021
Presidente: Milton Matias da Costa (Zico)
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Sede Piedade: Rua Maria Sertanina, 13
Centro - Piedade
Jornalista Responsável: Cibelle Freitas Mtb 30.768
www.sincomerciariosorocaba.com.br

