VIA S.A. ANTIGA VIA VAREJO ALTERA PAGAMENTOS

A empresa Via S.A. (Casas Bahia e Ponto Frio) alterou no mês de fevereiro a data de apuração das metas da
premiação e das comissões e suspendeu o pagameno do adiantamento salarial, descumprindo a Convenção Coletiva de Trabalho.
Nosso sindicato tomando ciência do fato, em conjunto com os demais sindicatos da Federação onde existem
lojas na cidade, buscou esclarecimentos junto à direção da empresa sobre essas mudanças para evitar prejuízo
aos empregados. Além disso, os outros sindicatos aleraram para as cláusulas das convenções coletivas que garantem o adiantamento salarial.
Na quinta-feira dia 17/03, a direção da empresa entrou em contato com o nosso presidente Milton Matias (Zico)
informando que retornaria a pagar o adiantamento salarial e o sistema de metas e das comissões passaria a ser
apurado do dia 1 ao dia 30 de cada mês.
Alertamos que foram feitos pagamentos nos meses de fevereiro e março, portanto, é preciso analisar os holerites dos meses de fevereiro, março e também de abril, e ao observar alguma diferença devem procurar o nosso
sindicato.

Novas regras tratam sobre o retorno das gestantes ao trabalho presencial
Após a publicação no Diário Oficial da União, edição do dia 10/03/2022, da Lei nº lei 14.311/22 que regulamenta o
retorno das gestantes ao trabalho presencial, muitas comerciárias procuraram nosso sindicato.
A lei determina que, não havendo opção pela empresa de manter afastada a empregada gestante para exercer
as atividades por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância, esta deverá retornar
à atividade após análise minuciosa do esquema vacinal (quadro abaixo) previsto na Nota Técnica n° 11/2022, com
imunização total da empregada gestante contra a Covid-19 considerando-se totalmente imunizada após 2 meses da
última dose ou dose de reforço.

Caso haja algum impeditivo médico que se contraponha à vacinação da gestante, a empresa não pode exigir a
volta ao trabalho presencial, desde que apresente um laudo médico.
Caso a gestante se recuse a vacinar contra o novo coronavírus deverá assinar um termo de responsabilidade e
retornar ao trabalho.
A recusa no retorno das atividades sem amparo na legislação poderá acarretar abandono de emprego e eventual
demissão por justa causa.
Nosso departamento jurídico está sempre à disposição da categoria para esclarecer dúvidas e orientar
sobre direitos trabalhistas e previdenciários. Basta entrar em contato em nossos canais de comunicação.

NENHUM DIREITO A MENOS!

Nosso sindicato notificou a empresa DIMANOS, na cidade de Sorocaba, após receber denúncia anônima sobre a suspensão do fornecimento de refeição.
A empresa foi devidamente notificada e no dia 08/03 foi realizada uma reunião presencial na sede do
sindicato, ocasião em que a Dimanos se comprometeu a dar um retorno sobre a possibilidade de negociação.
Diante dessa situação, nosso Sindicato aguardou o prazo solicitado pela empresa para resolver a questão.
Após negociação, foi colocada em votação a proposta de acordo em que a empresa se compromete a
fornecer uma cesta básica contendo 19 itens, a saber: 2 pacotes de açúcar refinado 1 Kg (Alto Alegre); 2 pacotes de arroz agulhinha longo fino tipo 1 – 1 Kg (Mega 100); 1 pacote de arroz agulhinha longo fino tipo 1 – 5
Kg (Mega 100); 2 pacotes café torrado moído tradicional vácuo 500g (Caboclo); 1 pacote farinha de trigo 1
Kg (Margarida); 2 pacotes feijão carioca tipo 1 - 1 Kg (Namorado); 3 pacotes macarrão parafuso sêmola 500g
(Dona Benta); 2 unidades molho de tomate tradicional 300g (Tomarelli); 2 pet óleo de soja 900ml (Saúde); 1
pacote sal refinado 1 Kg (Nobre); 1 lata sardinha em óleo comestível 125g (Palmeira).
Após a votação em Assembleia, realizada no dia 29/03 na loja, foi aprovada pela maioria a proposta acima, autorizando o sindicato a assinar o Acordo Coletivo de Trabalho que institui a Cesta Básica Mensal para
todos os funcionários. A cesta básica será disponibilizada mensalmente até o dia 10, na sede da empresa,
devendo o empregado retirá-la até o dia 15 de cada mês, sob pena de perda do benefício. Todos os empregados ativos na empresa, assim como os empregados que vierem a ser contratados no período de vigência
do referido Acordo, desde que trabalhem pelo período mínimo de 15 dias dentro do mês terão direito à cesta.
Essa é mais uma conquista do nosso sindicato que após a negociação junto à empresa garantiu
o direito dos empregados. Ressaltamos à categoria que, ao verificarem qualquer irregularidade, procurem nosso sindicato através dos nossos canais de comunicação.

CARTÃO NATALIDADE
BENEFICIA GESTANTES

para comerciários
associados

EXPEDIENTE

Comerciárias associadas e cônjuges dos comerciários associados que estão gestantes, tem direito a
um benefício exclusivo: o Cartão Natalidade.
O Cartão Natalidade é no valor de R$ 300,00 e
tem ainda um KIT com: fraldas, lenços umedecidos,
cotonetes, sabonete, shampoo e condicionador, tudo
para os cuidados com o bebê.
Os requisitos para ter direito a esse benefício são:
- A gestante associada deverá comunicar o sindicato, no máximo, 120 dias antes do parto;
- Ser associada a pelo menos 3 meses;
- Contribuição Assistencial a pelo menos 3 meses.
Para saber mais detalhes sobre esse benefício, entre em contato no WhatsApp: (15) 3212-7113.
Esse é mais um benefício exclusivo para nossos
associdados.
Fique sócio e desfrute desse e de muitos outros
benefícios!!!
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