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COMERCIÁRIO, UTILIZE NOSSO WHATSAPP BUSINESS PARA DÚVIDAS E SUGESTÕES

A pandemia se alonga muito além 
das projeções e já provocou muito de-
semprego, fechamento de empresas, re-
dução de salários, suspensão de contra-
tos e mortes. E, como não há meios para 
resolver a curto prazo, teremos que en-
frentar as adversidades até que se aprove 
uma vacina.

Muitas pessoas se encontram em 
con� namento e estão sentindo a falta de 
contato social e as empresas, apesar do 
risco, tendem a decidirem pela abertura 
das lojas para voltar à normalidade, com 
as empresas abertas, os empregos volta-
rão.

No setor do comércio, as vendas on-
line alavancaram o consumo, mas com 
efeito perverso para o comissionista das 
lojas físicas; defendemos que o vendedor 
deve receber um percentual sobre todas 
as vendas eletrônicas.

Caminhamos para a desorganização 
econômica e social, com o crescimento 
alarmante da pobreza em razão do de-
semprego, enquanto o governo edita 
Medidas Provisórias que reduzem os di-
reitos dos trabalhadores ainda mais. Se-
rão necessários maciços investimentos 
públicos e privados, além de emprésti-
mos subsidiados às empresas para a re-
cuperação da economia brasileira. 

Nós, sindicalistas, além de lutarmos 
pela proteção da vida do trabalhador, lu-
tamos pela preservação dos empregos e 
dos direitos trabalhistas. Con� amos que 
a ciência e o bom senso nos guie rumo 
à superação dessa pandemia e possamos 
retomar ao crescimento do nosso 
país e da nossa sociedade. Es-
tamos juntos nessa batalha 
e não abandonaremos 
os nossos represen-
tados. Juntos somos 
mais fortes e vence-
remos a luta.

país e da nossa sociedade. Es-
tamos juntos nessa batalha 

sinônimo de proteção, 
amor, exemplo de vida 

e inspiração.

Pai,

Feliz dia dos Pais!

Sorteio Especial
 100 anos AEC - Dia dos Pais

Mantenha sua 
mensalidade em dia e 
concorra a 2 viagens 

(casal) para a Estância 
Turísti ca de Avaré. 

Será sorteada 1 viagem 
para Associado AEC e 1 

viagem para Comerciário 
Associado.

11 de agosto 
às 19h

Transmissão online 
pela página do 

Sincomerciários

   O Sincomerciários encaminhou para o patronal SIN-
COVARP o rol das propostas para negociação da Conven-
ção Coletiva de Trabalho referente a 2020/2021. Na pauta 
consta o pedido de correção salarial dos trabalhadores do 
comércio pelo INPC-Índice Nacional de Preço ao Consu-
midor, bem como as cláusulas sociais e protetivas. 

   A crise da COVID-19 nos mostrou que precisamos 
reforçar a proteção social dos trabalhadores, pois desde a 
reforma trabalhista houve um verdadeiro desmonte dos 
direitos. Ao contrário da proposta do governo que seria a 
de criação de empregos, estamos assistindo uma avalan-
che de perdas de postos de trabalho e diminuição da renda 
do trabalhador via redução dos salários e suspensão dos 
contratos, tudo isso agrava o quadro social e leva muitos 
trabalhadores à informalidade sem qualquer proteção tra-
balhista, previdenciária e social.

   Contamos com o bom senso por parte do SINCO-
VARP e empresários para resgatar benefícios perdidos e 
o poder de compra dos trabalhadores. Nesse terrível mo-
mento se faz mais que necessário a intermediação do sin-
dicato nas negociações, pois somente assim os trabalhado-
res, obterão um reajuste justo.
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A Medida Provisória 936/20, que tra-
tava das hipóteses de suspensão e redução 
temporária do contrato de trabalho duran-
te a pandemia, foi convertida em lei no dia 
06/07/2020 -  Lei nº 14.020/2020.

Em sequência, a referida lei teve os pra-
zos de suspensão e de redução prorrogados 
pelo Decreto 10.422/20. Veja como � caram 
os prazos:

1)  o Decreto prorrogou os prazos de re-
dução da jornada e salário para mais 30 dias, 
de modo a completar o total de 120 dias e 
da suspensão do contrato de trabalho para 
mais 60 dias, de modo a completar também 
o total de 120 dias, enquanto durar o estado 
de calamidade pública (dez./2020). Decreto 
10422.

2) a redução salarial e a suspensão do con-
trato são cumulativas, ou seja, se somados, o 
tempo máximo de redução de salários e de 
jornadas e de suspensão do contrato não po-
derá ser superior a 120 dias, ainda que suces-
sivos.

* Novidades trazidas pela Lei 14.020/20:
1) A primeira novidade é sobre os em-

pregados aposentados (art. 12, § 2o), sobre 
os quais pode ser aplicada a redução de sa-
lários e jornada ou a suspenção do contrato, 
mas é obrigação do empregador o pagamento 
de ajuda compensatória mensal nas seguintes 
condições:

- No caso de suspensão ou redução, o va-
lor da ajuda compensatória deverá ser, no mí-
nimo, equivalente ao do benefício que o em-

pregado receberia para empresas com receita 
bruta menor de R$ 4.800.000,00;

- No caso de suspensão, para empresas 
com receita bruta maior de R$4.800.000,00, o 
valor da ajuda compensatória deverá ser, no 
mínimo, igual à soma do benefício emergen-
cial e da ajuda compensatória mensal de 30% 
do salário do empregado.

2) empregadas gestantes (art. 22), inclu-
sive a doméstica, podem ter seu contrato re-
duzido ou suspenso, mas se ocorrer o parto, 
as medidas são suspensas e o salário-mater-
nidade é pago com base no último salário de 
contribuição, ou seja, na última remuneração 
recebida pela gestante antes da redução ou 
suspensão.

Além disso, a gestante terá estabilidade no 
emprego por período equivalente ao acorda-
do para a redução da jornada de trabalho e 
do salário ou para a suspensão temporária, 
contado a partir do término do período da 
garantia provisória da gestante (gravidez até 
5 meses após o parto)

3) O empregado com de� ciência (art. 17, 
V), não pode ser dispensado sem justa causa, 
durante o estado de calamidade pública.

4) O empregado e o empregador podem 
optar pelo cancelamento de aviso prévio em 
comum acordo (art. 23). Com o cancelamen-
to, é possível adotar as medidas do Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e 
da Renda.

A missÃo do sincomerciÁrios É deFender os direitos dos trABALhAdores
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Você quer saber  
Nosso Jurídico Responde!

Dra. Ritamar Gonçalves Pereira
OAB/SP 137.267
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Expediente

O Sincomerciários de Ribeirão Preto atua em uma base territorial com 14 cidades: Al�nópolis, 
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.

@sincomerciariosrpSiga-nos no

Mudanças na Medida Provisória 936/20

- Departamento Jurídico
- Sede Social 
- Turismo
- Farmácia
- Pilates
- Centro de Beleza
- Cursos de Informáti ca

De segunda a 
quinta - 8h às 18h
Rua Marquês de 

Pombal, 405 
Campos Elíseos

HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 

(16) 3995-6868
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A solidariedade em meio à pandemia se faz mais 
que necessária, pois muitas pessoas estão necessitan-
do de ajuda e muitas entidades estão passando por 
muitas di� culdades para mantes seus atendimentos. 
Durante o mês de julho a Escola CAPKids realizou 
uma campanha de arrecadação voltada para ajudar o 
Lar Padre Euclides, instituição que cuida de idosos.

A ação contou com a participação ativa das famí-
lias dos alunos, professores, colaboradores da escola, do Sincomerciários de Ribeirão 
Preto, além da comunidade em geral. Foram arre-
cadados muitos quilos de alimentos não perecíveis, 
roupas, sapatos e materiais de prevenção, como ál-
cool em gel 70%, máscaras, luvas descartáveis e sa-
bão líquido. 

Todas as doações foram encaminhadas para o 
Lar Padre Euclides, localizado na Avenida Saudade, 
1577, no bairro Campos Elíseos.

o cLuBe dos comerciÁrios continuA Lindo. AguArdAmos AutoriZAçÃo pArA receBer 
VocÊ e suA FAmÍLiA pArA o merecido LAZer Aos domingos!
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Sorteio de Aniversário - 100 anos AEC

que necessária, pois muitas pessoas estão necessitan-
do de ajuda e muitas entidades estão passando por 
muitas di� culdades para mantes seus atendimentos. 
Durante o mês de julho a Escola CAPKids realizou 
uma campanha de arrecadação voltada para ajudar o 
Lar Padre Euclides, instituição que cuida de idosos.

CAPKids realiza ação solidária em prol do Lar 
Padre Euclides

A Escola CAPKids continua a oferecer aos seus alunos o melhor 
aprendizado e apoio aos pais durante o ensino remoto.

Rua Alagoas, 333 - Campos Elíseos - Ribeirão Preto - Fone: (16) 3632-8454

Con� ra os ganhadores dos sorteios em comemoração ao centenário da Associa-
ção dos Empregados no Comércio.  Parabéns aos felizardos da família comerciária!

Rodrigo Whitehead - Lanternas e CIA 
Ganhador de uma TV 22” Led Full HD

Tosico Tibana - Aposentada 
Ganhadora de um brinco de ouro 18k 

Alexandre Roger Lemos - Atacadão
Ganhador da viagem ao Centro de Lazer da Praia Grande

Claudinei José Leite 
Ganhador de um rádio, representado por Nadir  A. Leite

Janise Vasco de Souza  
Ganhadora de um brinco de ouro 18k 

Janivaldo dos Santos
Ganhador de uma viagem para São Lourenço

Fique ligado no sorteio do Dia dos Pais, dia 11 de agosto às 19h!

Equipes participantes
América, Amigos do Lazinho 
JH, Azulão, Bec, Cerraden-
se, Entre Amigos, Favela, 
Ferrari, Geração, Paiven-

se, Popular, Porto FC, PSG, 
PSS, Super Star, União e 

União RP.

Paivense 

Super Star

Copa Primavera
Equipes

Comunicado
Caro associado, comunica-

mos que o desconto de 20% 
nas mensalidades será manti-
do para o mês de agosto.

A Diretoria
Atenciosamente
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Acesse nosso site e conheçA seu sindicAto: www.comerciAriorp.org

 NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 20/07/2020.


