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Sincomerciários realiza eleição de diretoria
Regina Pessoti Zagretti é eleita para novo mandato

o último dia
26 de agosto foi realizada a
eleição para a nova
diretoria do Sincomerciários, com
mandato de 2020 a
2025.
A Chapa 1, a única chapa registrada,
reelege Regina Pessoti Zagretti, para
presidente. O processo eleitoral contou com o apoio de
entidades sindicais
co-irmãs e foi realizado por meio de
urnas itinerantes deslocadas até os
locais de trabalho.
“Comandar um sindicato com uma
categoria forte e expressiva, de mais
de 30 mil comerciários em uma base
territorial com mais de uma dezena
de cidades é uma tarefa signiﬁcativa.
Encaramos esse desaﬁo pela primeira
vez em 2010 e fomos reconduzidos
em 2015. Agora foi reaﬁrmado o desejo da categoria nos conﬁando através dos votos, que prossigamos essa
empreitada, num cenário social delicado e de conjuntura político-econômica ainda mais desaﬁadora.
Nesse período passamos pelas
reformas trabalhista e previdenciária que mexeram muito com o sindicalismo brasileiro e na estrutura
econômica dos sindicatos, inviabilizando vários projetos em prol dos
trabalhadores. Tivemos que cortar
gastos, abortar iniciativas de melhorias e adiar planos. Com o ﬂagelo da
Covid-19 a situação ﬁcou pior, pois
nossa maior preocupação, nesse pe-

ríodo, foi a de tentar cuidar da saúde
e manter os empregos dos nossos comerciários.
É nesse cenário que aceitamos o
desaﬁo de mais um mandato e é com
a mesma coragem que aﬁrmo que faremos o nosso melhor. Tanto eu como
minha diretoria estamos empenhados em dar aos nossos representados
a melhor direção, com os melhores
resultados. Agradeço o apoio da categoria, essencial para desenvolvermos
o trabalho sindical.
Agradeço à minha diretoria pela
conﬁança e unidade com que sempre
trabalhamos. Expresso também toda
minha gratidão pelo apoio irrestrito
da Fecomerciários, na ﬁgura do presidente Luís Carlos Motta. Estou certa
de poder contar com o valoroso trabalho de meus pares e com a conﬁança de todos para que nossa gestão
seja de vitórias.
A tônica dos próximos anos não
pode ser outra: Luta e trabalho. Com
muita coragem, fé e perseverança
cumpriremos a nossa missão”.
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO COMÉRCIO
ATACADISTA E VAREJISTA NO ESTADO DE SÃO PAULO

REAJUSTE SALARIAL: Os salários
ﬁxos ou parte ﬁxa dos salários mistos da categoria representada pelo
sindicato proﬁssional convenente serão reajustados a partir de 01 de setembro de 2019, mediante aplicação
do percentual de 8,58% (oito vírgula
cinquenta e oito por cento), incidente sobre os salários já reajustados em
01 de setembro de 2017.
Abono: Excepcionalmente, as empresas concederão um abono, a ser
pago de uma única vez, juntamente
com os salários do mês de agosto de
2020, da seguinte forma:
a) R$ 60,00 (sessenta reais)
para os empregados admitidos até
31/08/18 e que tenham contratos de
trabalho ativos na data de assinatura
desta norma;
b) R$ 120,00 (centro e vinte reais)
para os empregados admitidos anteriormente a 31/08/17 e que tenham
contratos de trabalho ativos na data
de assinatura desta norma.
Observação: As empresas que já
concederam reajuste em valor igual
ou superior à somatória do índice de
reajuste e do abono previsto, também observada a proporcionalidade,
ﬁcam dispensadas do implemento
desta cláusula.
Diferenças Salariais
As diferenças salariais, inclusive
quanto ao 13° salário e férias, pode-

Siga-nos no

Vigência de 01/09/2018 a 31/08/2020

rão ser pagas em até 4 (quatro) parcelas, juntamente com as folhas de
pagamento dos meses de competência de agosto, setembro, outubro e
novembro de 2020, permitida a compensação de quaisquer valores que
tenham sido antecipados.
Atenção: Nas rescisões de contrato de trabalho que ocorrerem a partir da data de assinatura da presente
Convenção, as eventuais diferenças
salariais deverão ser pagas de uma
única vez, compondo a base de cálculo das verbas rescisórias, sob pena
de aplicação de multa.
CLÁUSULA 32: DIA DO COMERCIÁRIO (ABONO) Pelo Dia do Comerciário - 30 de outubro -será concedido ao comerciário que pertencer ao
quadro de empregados da empresa
nesse dia, um abono correspondente a 1 (um) ou 2 (dois) dias das remunerações auferidas nos meses de
outubro de 2018 e 2019, a ser paga
conforme proporção abaixo: a) até
90 (noventa) dias de contrato de
trabalho na empresa, o empregado
não faz jus ao benefício; b) de 91
(noventa e um) dias até 180 (cento e
oitenta) dias de contrato de trabalho
na empresa, o empregado fará jus a
1 (um) dia; c) acima de 180 (cento e
oitenta) dias de contrato de trabalho
na empresa, o empregado fará jus a
2 (dois) dias.

@sincomerciariosrp

CENTRO DE CONVIVÊNCIA
SINCOMERCIÁRIOS
- Departamento Jurídico
- Sede Social
- Turismo
- Farmácia
- Pilates
- Centro de Beleza
- Cursos de Informática

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO
De segunda a
quinta - 8h às 18h
Rua Marquês de
Pombal, 405
Campos Elíseos

(16) 3995-6868

O Sincomerciários de Ribeirão Preto atua em uma base territorial com 14 cidades: Alnópolis,
Batatais, Brodowski, Cajurú, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guatapará, Jardinópolis,
Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio da Alegria, São Simão, Serra Azul e Serrana. Dessa maneira,
atende a mais de 30 mil comerciários e seus familiares, totalizando quase 100 mil pessoas que
podem usufruir nossos bene¥cios e serviços.
Acesse www.comerciariorp.org ou envie um e-mail para faleconosco@comerciariorp.org
e descubra todas as vantagens de ser sindicalizado.
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Equipes Participantes
América, Amigos do Lazinho JH,
Azulão, Bec, Cerradense, Entre
Amigos, Favela, Ferrari, Geração, Paivense, Popular, Porto
FC, PSG, PSS, Super Star, União
e União RP.

o cLuBe dos comerciÁrios continuA Lindo. AguArdAmos AutoriZAçÃo pArA receBer
VocÊ e suA FAmÍLiA pArA o merecido LAZer Aos domingos!
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Acesse nosso site e conheça seu sindicato: www.comerciAriorp.org

