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Visando oferecer oportunidades de aperfeiçoamento profi s-
sional à categoria, o Sincomerciários fundou em 02 de outubro 
de 2003, a Escola CAPTec que teve uma importante trajetória, a 
princípio com cursos profi ssionalizantes diversos e técnicos de 
contabilidade, administração e comércio exterior, formando de-

zenas de turmas de comerciários que hoje ocupam posições importantes nas suas 
respecti vas empresas.

Ao longo do tempo a escola passou por diversas mudanças, inclusive a implanta-
ção de cursos a distância, mas como a demanda da categoria 
diminuiu, o sindicato viu a necessidade de interromper as 
ati vidades de cursos profi ssionalizantes.

Em 19 de novembro de 2013 a categoria sinalizou a ne-
cessidade de atuação junto ao público infanti l  e foi imple-
mentada a Escola CAPKids que atendia fi lhos de comerciá-
rios a parti r de 2 anos de idade até o ensino fundamental I, 
com valores acessíveis e horário compatí vel com o funciona-
mento do comércio. 

Após 7 anos de ati vidade novamente veio a necessidade de mudança e a Esco-
la CAPKids passará a ser administrada e dirigida por uma enti dade de ensino com 
grande expressão em Ribeirão Preto, a Escola COLAG, que a parti r janeiro de 2021, 

colocará à disposição dos fi lhos de comerciários cursos da 
pré-escola ao fundamental I e II, ensino médio até o pré-
vesti bular, através do sistema de ensino Etapa. Essa mu-
dança proporcionará aos pais maior tranquilidade, pois 
os seus fi lhos poderão estudar do ensino infanti l ao pré-
vesti bular sem interrupção do sistema de ensino, o que 
favorece o aprendizado, tudo isso  em salas climati zadas, 

com opção de refeição e horário integral.
Convidamos todos os comerciários e associados, bem como o público em geral, 

para conhecerem e matricularem seus fi lhos na nova e dinâmica escola COLAG que 
prima pela educação de excelência, formando crianças e jovens para um futuro pro-
missor. Para que o convite fi que ainda mais interessante o Sincomerciários fi rmou 
parceria especial com a COLAG que oferece desconto de 50% no ensino infanti l e 
fundamental I e 30% de desconto nas mensalidades do ensino fundamental II, ensino 
médio e pré-vesti bular para comerciários e sócios do sindicato. “Sempre atuamos 
almejando um futuro melhor para os nossos representados e sua família, educação 
de qualidade é primordial para que tenhamos profi ssionais competentes e bem-suce-
didos para a nossa sociedade”, destaca a presidente Regina.

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

A desigualdade 
social 

Escola CAP: A continuidade de uma história

A desigualdade social ati ngiu os traba-
lhadores formalizados, de cada dez, sete 
perderam renda com uma redução esti -
mada do poder de compra em 9,75%, con-
siderando o período de janeiro a outubro 
de 2020.

O encarecimento dos alimentos afetou 
principalmente os mais pobres e como o 
índice de correção salarial anual não é sa-
ti sfatório para compensar a infl ação real, 
os empregados foram obrigados a reduzir 
o consumo.

A infl ação subiu além do esperado e 
isto ocorreu em razão da demanda, com 
pouca oferta e grande procura e em razão 
dos emprésti mos estarem com juros bai-
xos.

Neste momento nos deparamos com 
as negociações emperradas sem defi nição 
do índice de correção salarial a ser aplica-
do nos salários de setembro. O patronal 
oferece um índice que mal chega a 3%, de-
monstrando que falta um olhar mais sen-
sível por parte dos empresários, pois um 
salário mais justo propicia ganhos a toda 
economia.

As negociações conti nuam e acredita-
mos que com a compreensão entre as par-
tes é possível estabelecer um índice que, 
mesmo não sendo o ideal, possa diminuir 
as desigualdades, elevando o poder de 
compra dos trabalhadores.

Temos ciência do desarranjo econô-
mico que atravessamos, do aumento do 
desemprego, da re-
dução dos salários e 
suspensão dos contra-
tos, agora precisamos 
fortalecer a renda dos 
empregados e aumen-
tar empregos, o que 
refl eti rá favoravel-
mente na economia 
como um todo.
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O Programa Emergencial de Manu-
tenção do Emprego e da Renda, previs-
to na Lei nº 14.0220/20, trouxe medi-
das trabalhistas para o enfrentamento 
do estado de calamidade pública, e 
dentre elas estão a suspensão e a redu-
ção do contrato de trabalho e salários.

No entanto, a referida Lei não expli-
cou como fi cará o pagamento dos 13° 
salários e férias para os trabalhadores 
que ti veram redução de jornada/salá-
rio e/ou a suspensão do contrato de 
trabalho. 

Para sanar as dúvidas de empre-
sários e empregados, o Ministério da 
Economia publicou no dia 17/11/2020, 
a Nota Técnica SEI nº 51520/2020, es-
clarecendo os pontos controverti dos 
sobre esse assunto.

REDUÇÃO

O entendimento da equipe eco-
nômica, é que no caso de redução da 
jornada e salários, o 13º salário e as 
férias devem ser calculados, com base 
no salário integral do empregado, sem 
a redução. Isso porque a intenção da 
legislação ao afi rmar que o 13º salário 
seja pago pelo salário de dezembro, foi 
considerar como base o maior salário 
vigente, sem considerar, contudo, que 
houvesse uma alteração temporária 
como esta que estamos vivendo, com 
valores inferiores ao do contrato origi-
nal.

Além disso, a lei que criou o Progra-
ma Emergencial para Manutenção de 
Empregos e da Renda é uma “legisla-
ção específi ca de crise” e não deve in-
terferir em direitos dos trabalhadores. 
No art. 7°, inciso VIII, da Consti tuição 
Federal, estabelece que: “são direitos 
dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social, o “décimo ter-
ceiro salário com base na remuneração 
integral ou no valor da aposentadoria”. 

SUSPENSÃO

No caso de suspensão do contrato 
de trabalho, o entendimento dos técni-
cos é de que o valor do 13° salário deve 
ser calculado sobre o salário integral, 
mas os meses não trabalhados deverão 
ser descontados, desde que em referi-
do mês o empregado tenha trabalhado 
menos de 15 dias, pois acima de 15 dias 
gera direito ao recebimento daquele 
mês. Assim, um trabalhador que teve 
o contrato suspenso por quatro meses, 
por exemplo, receberá o equivalente 
a 8 dos 12 meses, ou seja 8/12. Isso 
porque na suspensão fi cam cessados 
os efeitos do contrato de trabalho, não 
havendo prestação de serviços, não re-
colhendo FGTS e demais encargos.

Apesar disso, nada impede que as 
empresas paguem de forma integral o 
13º e as férias tanto em casos de sus-
pensão quanto na redução da jornada 
e salário, considerando que o empre-
gado não deu causa para o afastamen-
to do local de trabalho.

 Para tanto, pode a empresa pro-
curar o sindicato para a celebração de 
acordos coleti vos que prevejam regras 
específi cas para o 13° salário, desde 
que estas sejam vantajosas para o tra-
balhador.

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

13º SALÁRIO E FÉRIAS

Qualquer dúvida ou divergência 
nos valores, entre em contato com o 
Departamento Jurídico pelos fones: 
(16) 3995-6868 | (16) 9.9267-6239 
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Cuide da saúde praticando esportes
A práti ca saudável de um 

esporte é a melhor maneira 
de cuidar da sua saúde e a de 
sua família, e o esporte que é 
a paixão dos brasileiros sem 
dúvida alguma é o futebol, ele 
apaixona multi dões. Nesse ano 
de 2020, devido à pandemia 
da Covid-19 foi triste para área 
de esportes com o fechamento 
do clube, saímos fi nanceira-
mente fragilizados, pois houve a saída de vários sócios e muita inadimplência e 
em consequência de tudo isso não pudemos realizar os campeonatos de futebol. 
Temos um novo ano a nossa frente e queremos contar com nossos “sócios espor-
ti vos” não somente nas parti das de futebol, mas que possam frequentar o clu-
be com suas famílias aproveitando o sol, as piscinas, as churrasqueiras e uti lizar 
nossos espaços para outras ati vidades esporti vas como bocha, tênis, vôlei, etc.
Nossos planos para 2021 estão a todo vapor, e esperamos poder realmente reali-
zá-los com competência, éti ca e alegria. Não perca sua posição de sócio, conti nue 
com suas mensalidades em dia e desfrute de toda nossa infraestrutura. Nosso tra-
balho é todo dedicado à você!

Desejamos um Feliz Natal  e 
P rósper o Ano Novo cheio de saúde e paz! A Diretoria

O SUS é do povo brasileiro. 
Valorizamos e defendemos 

o SUS!


