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Palavra da
Presidente
CENÁRIO
PREOCUPANTE
A pandemia do Coronavírus vem
deixando sua marca. Causa apreensão, desconforto e medo, e ainda não
temos um caminho seguro para seguir
a vida normalmente, visto o programa
de imunização vigente.
As restrições à circulação da população tornaram-se ro�neiras, isso causa queda nas vendas, fechamento de
vários estabelecimentos comerciais, e
grande aumento dos desempregos e
do emprego precário.
Houve uma pequena redução nas
contaminações no ﬁnal de 2020 que
parecia vislumbrar um alento, mas
2021 começou com números alarmantes devido às novas variantes do
vírus. Hoje os trabalhadores enfrentam as piores condições pela falta de
trabalho e os mais prejudicados são os
informais; tendo que depender do auxílio emergencial, cujos valores estão
bem distantes de suprir as necessidades básicas.
A má fase a�nge os dois lados do
balcão, afeta empregados e empregadores. A queda no faturamento das
pequenas e médias empresas em 40%,
diﬁculta o pagamento de salários, impostos, fornecedores, aluguel etc.
A atuação sindical é relevante,
marcada pelo trabalho na área de
conciliação, especialmente nos Acordos
de Redução de Jornada de Trabalho e
Redução do Salário,
Antecipação de Férias, Banco de Horas
e Estabilidade.

Fecomerciários comemora 82 anos
de luta em prol dos comerciários
A Fecomerciários Federação dos Comerciários do estado de São
Paulo completou em
abril 82 anos de fundação. São oito décadas
de conquistas e manutenção dos direitos de
mais de 2 milhões de
trabalhadores no comércio. Com 71 sindicatos ﬁliados, plenamente
aﬁnados com a polí�ca da federação, que consiste em alguns pilares importantes que são: “unidade de ação, lealdade e comprome�mento”, fazendo
com que o sindicalismo comerciário comemore inúmeras vitórias. “Pertencer a uma federação forte e comprome�da com as causas trabalhistas nos
mo�va e impulsiona a trabalhar cada vez mais com entusiasmo e conﬁança
de que estamos fazendo o melhor para a nossa categoria. O Sincomerciários de Ribeirão Preto foi um dos sindicatos que par�cipou da inicia�va de
fundar a Federação e sen�mos muito orgulho de fazer parte da história
dessa en�dade tão sólida e importante para os trabalhadores”, destaca a
presidente Regina Pesso� Zagre�.

clUbe de cAmPo dos comerciários - fone: (16) 3917-8787

2

Jornal do Sincomerciários

mAio 2021

?

www.comerciariorp.org
NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 19/04/2021.

VOCÊ QUER SABER
NOSSO JURÍDICO RESPONDE!
PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE
PARA MÃES COM BEBÊS PREMATUROS
O prazo da
licença-maternidade, via de
regra, é de 120
(cento e vinte
dias), contudo,
o Supremo Tribunal Federal
decidiu que é
possível a prorrogação do salário-maternidade em caso
de internação.
Nos casos em que houver internação da mãe ou da criança por mais de
duas semanas, o termo inicial da licença e do bene�cio passam a contar
da data da alta hospitalar.
Tal medida visa garan�r a proteção cons�tucional à maternidade, à
infância e à convivência familiar.
As seguradas deverão solicitar a prorrogação, através da Central 135,
sendo que as seguradas empregadas deverão requerer a prorrogação diretamente ao empregador. E no momento oportuno, deverão apresentar
documento médico que comprove a internação ou alta.
Marcela de Paula e Silva Simão
OAB/SP 258.777

fiQUe Atento
Comerciários, fiquem atentos! Todos
os acordos de redução de jornada e
banco de horas terão valor jurídico com
a anuência do sindicato.

em cAso de dÚVidAs entre em
contAto com nosso dePArtAmento
JUrÍdico Pelo fone: 16 3995-6868.
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Sincomerciários investe no uso de energia solar
no Clube de Campo
O Sincomerciários estu-

dou diversas formas de diminuir o gasto com energia
nas dependências do Clube
dos Comerciários, pois devido à extensão do clube, o
gasto com energia sempre
foi muito alto e preocupou
os dirigentes. “A melhor opção encontrada foi o uso da Energia Fotovoltaica – Sistema de Energia Solar. O
inves�mento nesse sistema é muito alto e foi feito totalmente ﬁnanciado. De
acordo com o relatório levantado, o valor mensal economizado com o novo sistema será o equivalente ao valor a ser pago mensalmente com o ﬁnanciamento
e havendo excesso de produção será des�nado para amor�zação da conta de
enregia da sede social. Outra vantagem é que, dessa forma, contribuímos para
com o meio-ambiente, pois outra preocupação que temos é com a preservação
dos nossos espaços verdes dentro do clube”, destaca a presidente Regina.

www.comerciariorp.org
NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 19/04/2021.

Serviços prestados na
sede social por parceiros
com desconto especial.
Aproveite!

Ação Social
O Sincomerciários possui
uma parceria há 10 anos com
o Projeto Nadando na Frente,
par�cipando com o emprés�mo das dependências do clube
para aulas de natação e outras
a�vidades voltadas para crianças em situação de vulnerabilidade social. Com a pandemia
do Coronavírus, houve a necessidade de interromper as aulas, mas o olhar para o
próximo con�nuou de uma forma mais empá�ca. Foi feita uma campanha de arrecadação de alimentos que foram entregues na forma de cestas básicas para 80 famílias
das crianças assis�das pelo projeto. “A necessidade de ajudarmos nesse período de
pandemia é cada vez mais urgente e é preciso que cada um faça sua parte, mesmo
que seja uma pequena gota de solidariedade nesse oceano de carência que estamos
vivendo e agradeço ao coordenador Edmilson Dezordo, professores e colaboradores, ressaltou a presidente Regina ”.
Deixe sua doação na sede do sindicato ou na portaria do clube. Colabore!

* desconto mediante apresentação de
comprovante de vínculo emprega�cio

Informações: 16 3995-6868
Acesse nosso site e conheÇA seU sindicAto: WWW.comerciAriorP.orG

