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CLUBE DE CAMPO DOS COMERCIÁRIOS - FONE: (16) 3917-8787

A dignidade do 
trabalho

Estamos em plena fase das negocia-
ções salariais para a correção salarial 
referente à data base de setembro de 
2020. As enti dades sindicais e patro-
nais realizam Assembleias para defi nir 
a Convenção Coleti va de Trabalho, o 
que demanda muito debate.

Que prevaleça o bom senso dos 
negociadores, pois os empregados já 
sofreram demais com demissões, sus-
pensão de contratos e redução de salá-
rios; por outro lado, segmentos como 
supermercados, lojas de materiais de 
construção, lojas de peças etc., man-
ti veram o atendimento. As mulheres 
sofreram com a privação do trabalho, 
já que representam 47% da mão de 
obra; sem contar os salários menores 
e o fato de a maioria delas responder 
pelo sustento familiar.

Com a retomada das ati vidades, o 
desafi o é reintegrar toda equipe dos 
trabalhadores, em meio a transforma-
ções tecnológicas e incertezas, como o 
trabalho em casa. Os comerciários têm 
ainda a questão das vendas online, que 
reduzem as comissões.

O conti ngente de desempregados, 
subempregados e desalentados, que 
procuram empregos sem sucesso, 
expõe uma grave 
questão social. A 
privação do trabalho 
e renda limita a auto-
nomia das pessoas e 
as exclui da parti cipa-
ção na sociedade.

Sincomerciários faz convênio com COLAG
Para 2021 fi rmamos convênio com o COLAG – Colégio 

Almeida Garret - Ensino Infanti l, Ensino Fundamental I, 
Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Pré-Vesti bulares.

O COLAG tem característi cas que o disti ngue dentre as 
mais completas insti tuições de ensino, baseadas em pro-

posta pedagógica consistente; professores muito bem formados e com trei-
namentos específi cos para desenvolver a proposta COLAG; alunos moti vados, 
protagonistas, felizes e comprometi dos com os resultados.

A escola oferece ati vidades extracurriculares (música, teatro, dança, 
esportes) e trabalhos de campo.

DESCONTOS PARA COMERCIÁRIOS
- Ensino Infanti l 
- Ensino Fundamental I 
(parcial manhã e integral)

- Ensino Fundamental II (Integral)
- Ensino Médio (manhã e sala de estu-
dos à tarde - presencial ou online) 
- Pré-Vesti bulares (manhã e noite)

50%
DESCONTO

30%
DESCONTO

Rua Marquês de Pombal, 405
 Campos Elíseos

Rua Alagoas, 333 / 349
Campos Elíseos

site: www.colag.com.br



www.comerciariorp.orgJornal do Sincomerciários NOVEMBRO 20202

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

Expediente

Jornal do Sincomerciários – Publicação do Sindicato dos Empregados no Comércio de Ribeirão Preto | Distribuição gratuita: Associados e lojas em geral
Presidente: Santa Regina Pesso� Zagre� | Vice-presidente execu�vo: Oscar Gonçalves | Vice-presidente: Fábio João Padilha Leite |  Fotos: João Carlos Domingos 
Produção editorial: Panorama Comunicação Fone: (16) 3963-2477 | Jornalista responsável: Claudete Araújo – Mtb. 23.313 | Edição e finalização: Claudia Souto de Lima 
Impressão: Ekopress (16) 3329-5696 | Tiragem: 10 mil exemplares

 NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 21/10/2020.

Você quer saber ?
Nosso Jurídico Responde!

Há um questi onamento dos depar-
tamentos de RH e Escritórios de Con-
tabilidade a respeito do pagamento 
da estabilidade dos empregados com 
contratos suspensos ou redução dos 
salários, especialmente agora que o 
Governo prorrogou por mais 60 dias 
estas opções em razão da pandemia. 
Seguem abaixo algumas perguntas e 
respostas que elucidam o tema:

O funcionário pode ser demiti do 
enquanto esti ver com o contrato 
suspenso ou reduzido?

Pode, mas a empresa precisa revo-
gar o acordo e interromper a suspen-
são ou a redução do contrato. Como 
a lei prevê a garanti a de emprego, o 
funcionário terá direito a uma inde-
nização.

Quanto tempo dura a garanti a de 
emprego?

Ela dura o tempo que durar a sus-
pensão do contrato ou redução do 
salário mais o mesmo tempo equiva-
lente após o término desse período. 
Por exemplo, se alguém fi car com o 
contrato suspenso por 6 meses, a ga-
ranti a valerá pelos 6 meses seguintes.

Como a indenização é calculada 
para quem teve o contrato suspenso?

A empresa tem que pagar 100% 
dos salários que o funcionário rece-
beria nos meses de garanti a de em-
prego. Se a suspensão foi por 6 me-
ses, serão 6 salários.

Como a indenização é calculada 
para quem teve o salário reduzido?

O pagamento será pelo número 
de meses da redução salarial, mas o 
percentual varia de acordo com a re-
dução usada pela empresa. 

Quem teve o corte entre 25% e 
menos de 50%, receberá 50% do que 
teria direito durante a garanti a. Se a 
redução foi entre 50% e menos de 
70%, receberá 75%. Nos casos de re-
dução acima de 70%, o trabalhador 
receberá 100% do valor do salário a 
que teria direito se o período de esta-
bilidade fosse respeitado.

Sobre qual salário será calculada 
a indenização?

A lei diz que o trabalhador recebe-
rá o salário a que teria direito na ga-
ranti a de emprego, portanto, o valor 
integral. Mas há quem interprete que 
a indenização pode ser calculada so-
bre o valor reduzido.

Nós do Sindicato entendemos que 
deve ser pago pelo valor integral do 
salário do empregado. 

Dra. Ritamar Gonçalves Pereira
OAB/SP 137.267

REGRAS PARA DEMISSÃO NA PANDEMIAREGRAS PARA DEMISSÃO NA PANDEMIA

Qualquer dúvida ou divergên-
cia nos valores, entre em conta-
to com o Departamento Jurídico 
pelos fones: (16) 9.9267-6239 
(16) 3995-6868
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COMERCIÁRIO, SEJA BEM-VINDO AO 
NOVO ESPAÇO DE ATENDIMENTO!

Convidamos todos os trabalhadores da catego-
ria para conhecer o novo espaço onde é efetuado 
todo o atendimento aos comerciários e associados 
do Sincomerciários de Ribeirão Preto e região, tudo 
concentrado em um único local proporcionando agi-
lidade e efi ciência. “Reafi rmamos nosso compromis-
so com a categoria comerciária administrando com 
competência, éti ca e transparência todos os recur-
sos oriundos das contribuições. Adequando espaços, 
minimizando custos, garanti ndo atendimento jurídi-
co e social de qualidade ao comerciário e sua famí-
lia” – Presidente Regina Pessoti  Zagretti  

Rua Marquês de Pombal, 506 - Campos Elíseos

Fone: (16) 3995-6868

Comerciário, fortaleça quem luta por você. 
Sindicalize-se!
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

MEMÓRIA - COPA PRIMAVERA 2011

Lembramos nessa seção o vencedor do Campeonato Primavera 
de 2011 a equipe de futebol “Popular”

Caros Associados

APROVEITEM O SOL, 
O CLUBE ESPERA POR VOCÊS!

Rua Ézio Lucchiari, 500 - Parque São Sebasti ão
Funcionamento de quarta a domingo das 8h às 17h 

Fone: 16 3917-8787

A equipe Popular 
dedicou o troféu 
em homenagem 
ao grande amigo 

Totó.

Obrigatório
 o uso de 
máscara

Informamos que o Clube dos Comerciários voltou a funcionar dentro de todas as nor-
mas de higiene e segurança. As piscinas estão abertas respeitando-se a frequência de 

40% da capacidade de cada uma delas. Desejamos que os associados e sua família des-
frutem de toda a estrutura do clube com responsabilidade e segurança para que possa-

mos conti nuar a oferecer esse espaço de lazer.

Preparem suas 
equipes para 
os próximos 

campeonatos. 
Assim que 

possível eles 
voltarão a 
acontecer.


