COMERCIÁRIO DE SOROCABA: FIQUE ATENTO AO REAJUSTE SALARIAL

Nosso sindicato vem recebendo diversas denúncias e reclamações a respeito do não pagamento de reajuste salarial conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho.
É importante salientar que na CCT de 2020/2021, devido ao momento de dificuldade econômica enfrentada pelas empresas naquele período, ficou definido que o salário dos empregados
deveria ser reajustado a partir de janeiro de 2021 (para pagamento da folha de fevereiro de
2021), mediante aplicação do índice de INPC do período setembro de 2019 até agosto de 2020
que foi de 2,94%.
Você, comerciário, deve checar o seu holerite de fevereiro de 2021 e verificar se o reajuste foi feito. Caso contrário, entre em contato conosco em nossos canais de comunicação
para verificarmos a situação caso a caso.

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.

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.

SINDICATO ENTRA COM AÇÃO NA JUSTIÇA CONTRA
SUPERMERCADO SÃO BENTO

Após a comunicação feita pelos empregados sobre o encerramento das atividades do Supermercado São Bento, em Sorocaba, a empresa entrou em contato com nosso Sindicato, para tratar sobre o pagamento das verbas
rescisórias.
Entretanto, após o prazo para que a empresa apresentasse a documentação necessária, a empresa não fez
o que foi solicitado, inclusive nem a promessa de pagamento do salário do mês de janeiro de 2022 foi cumprida.
Diante disso, nosso Sindicato ingressou com uma ação coletiva na Justiça do Trabalho onde conseguiu
fazer um bloqueio judicial de valores suficientes para quitação dos direitos rescisórios dos empregados.
A empresa ainda vai ser notificada para se manifestar sobre o bloqueio de valores.
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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, o Sindicato deve aguardar até
o final do mês de março para tentar construir uma proposta
de acordo sobre o tema.
Nosso sindicato reprova qualquer conduta de supressão
de direitos sem a devida negociação coletiva, com o objetivo
de reduzir impactos negativos nos contratos de trabalho dos
empregados. Estamos sempre atentos ao descumprimento das
Convenções e Acordos Coletivos de
Trabalho, e ressaltamos à categoria
que, ao verificarem irregularidades
procurem nosso sindicato através dos
nossos canais de comunicação.
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