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Um Ano Novo com 
esperança e otimismo  

Campanha salarial 2020/2021
Informamos à categoria que perma-

nece as negociações para a Campanha 
Salarial e até o momento não houve 
acordo com o patronal. Esclarecemos 
que a data-base permanece como 1º de 
setembro e que as diferenças salariais 
serão as acordadas no fechamento da 
Convenção Coleti va de Trabalho. “O momento é de extrema instabilidade e 
insisti mos que o índice seja o mais favorável possível aos trabalhadores, pois 
é preciso recuperar o poder de compra e dessa forma melhorar a economia e 
garanti r direitos e empregos. Estamos negociando cada item com muito afi n-
co e determinação”, destaca a presidente Regina.

Iniciamos um ano novo com esperan-
ça e oti mismo pela volta da normalidade, 
contando com a vacinação para nossa po-
pulação.

O ano de 2020 jamais será esquecido.  
Lasti mável a ocorrência de tantas mortes, 
que chocou a todos, desestruturando a 
vida das famílias e deixando pesarosos pa-
rentes e amigos das víti mas.

O fechamento de milhares de empre-
sas elevou o número dos desempregados 
para 14 milhões, que fi caram sem renda e 
com um endividamento de 30 milhões de 
trabalhadores, incluindo empregados sem 
registro ou trabalhando por tempo parcial 
com renda insufi ciente e os desalentados, 
que se cansaram de procurar emprego 
sem sucesso. A soma de todos esses fato-
res alcança 33,2 milhões da população.

Para complicar mais, diversos posicio-
namentos políti cos difi cultaram a assistên-
cia à população, além da compra de respi-
radores super faturados.

O ensino sofreu enorme prejuízo com a 
suspensão das aulas presenciais, necessá-
ria para evitar a propagação da Covid-19. 
As aulas remotas ti veram efi ciência e qua-
lidade muito relati vas, pois um grande con-
ti ngente de estudantes não tem acesso aos 
equipamentos necessários e à internet; 
crianças e jovens foram privados do conta-
to social com os colegas.

No âmbito trabalhista foi autorizado a 
redução da jornada do trabalho e do salá-
rio ou a suspensão do contrato; foi insti tuí-
do o auxílio emergencial, insufi ciente para 
complementar o salário 
reduzido.

Esperamos que, supe-
rando estes problemas, 
sejamos capazes de en-
frentar 2020 com novos 
propósitos, que indicarão 
novos caminhos com re-
fl exos para nossas vidas.

O SINCOMERCIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO 
VALORIZA OS DIREITOS DOS COMERCIÁRIOS 

E ASSOCIADOS
São oitenta e cinco anos de existên-

cia, oferecendo o melhor para o comer-
ciário e sua família.

Nossa missão é orientar e proteger 
os direitos e interesses dos comerciários 
de nossa base, oferecendo informações 
e apoiando na resolução de problemas 
trabalhistas.
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Você quer saber ?
Nosso Jurídico Responde!

DIFERENÇAS NA GRATIFICAÇÃO DE 
NATAL (13° SALÁRIO)

COMISSIONISTAS PUROS E MISTOS

Luiz Carlos Mott a defende “COMERCIÁRIOS DE-
VEM FAZER PARTE DO GRUPO PRIORITÁRIO 

O deputado federal Luiz Carlos Mott a (PL-SP), e 
presidente da Fecomerciários apresentou o Proje-
to de Lei nº 5480/20, de sua autoria, que altera a 
Lei 13.979/20, que prevê medidas para enfrentar 
a Covid-19, e inclui os comerciários como priori-
dade na campanha nacional de imunização contra 
a doença. 

 “Os trabalhadores do comércio são a maior 
categoria profi ssional urbana no País. Como lidam 

com o público e têm contato direto com mercadorias, cartões e dinheiro, 
fi cam mais vulneráveis à contaminação”, afi rmou.

Representante da categoria no Congresso Nacional, Mott a avalia que a 
imunização protege a vida e a saúde dos trabalhadores e, também, contri-
bui para impedir a proliferação do novo Coronavírus. “Ao serem vacinados, 
os comerciários preservam a própria saúde e, da mesma forma, daqueles 
que estão próximos e em contato com eles”. O órgão anunciou que idosos, 
profi ssionais de saúde e professores devem constar no plano preliminar 
para a vacinação contra a Covid-19 no país.

A presidente do Sincomerciários Regina Pessoti  Zagretti   apoia a iniciati va 
e diz que não se pode fechar os olhos para essa realidade. “Os comerciários 
estão na linha de frente, atendendo a população no dia a dia e com certeza 
estão mais expostos à contaminação pelo Coronavírus. As autoridades de 
saúde não podem fechar os olhos para essa realidade, é preciso estudar a 
priorização dos nossos trabalhadores”, ressaltou a presidente.

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

As empresas devem recalcular o valor do 13° salário, pois como a 2° parce-
la deve ser paga até 20/12/2020, deverão ser incluídas as comissões do res-
tante do mês de dezembro do dia 21 a 31/12/2020 e as diferenças apuradas 
devem ser pagas até o dia 10/01/2021.

Vale lembrar que essa fórmula de cálculo é prevista pela legislação ( De-
creto 57.155 de 3/11/65 que regulamentou a Lei 4090 de 13/7/1962, no seu 
arti go 2° e parágrafo único).
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NOVIDADE NA SEDE SOCIAL
Lanchonete Delícias da Ritmo
Os comerciários e os frequentadores da Academia Ritmo contarão a 

parti r de janeiro com a dedicação de Ariane e da Sra. Faraildes à frente 
da lanchonete “Delícias da Ritmo”! Ariane promete um cardápio variado 
focado em comida saudável e de qualidade como: caputi nos, cafés e chás 
variados, sucos naturais, açaí, salada de frutas e para o almoço: omeletes 
suculentas e pratos à base de fi lé de frango com saladas ou legumes.Horário de funcionamento 

das 7h às 21h
Rua Marquês de Pombal, 

506 - Campos ElíseosVenha saborear o melhor em comidas saudáveis aqui na Delícias da Ritmo!

O Cube dos Comerciários teve um 2020 atí pico, sofremos com o fe-
chamento devido à Covid-19, mas não desisti mos de oferece o melhor 
para todos no que se refere aos cuidados com a infraestrutura do clube 
e para com as ati vidades esporti vas. 

Para 2021, teremos um novo Coordenador de Esportes, Luiz Carlos 
Caetano que atuará juntamente com o diretor de Esportes Paulo Noda 
na realização dos campeonatos e demais ati vidades. 

Conheça o novo coordenador

Luiz Carlos Caetano possui uma grande expe-
riência na área esporti va, já foi jogador pelo Sub 20 
nos ti mes Comercial e Botafogo, comandou com 
maestria o ti me Paivense, que parti cipou de vários 
campeonatos do clube, atuou como Secretário na 
diretoria do Verde Parque Futebol Clube e foi Dire-
tor Social de Esportes no Sindicato dos Gráfi cos de 
Ribeirão Preto.

Ele vem trazer toda essa experiência para fomentar o esporte no clu-
be com novos campeonatos, inclusive tem planos para campeonatos in-
fanti s e femininos, além de muitas outras modalidades e acima de tudo 
manter uma linha de comunicação com os sócios, recebendo sugestões 
e apostando no aprimoramento constante das ati vidades esporti vas.

 O horário de trabalho do novo coordenador será de sexta a domin-
go, das 8h às 17h. Contato (16) 98862 0251

Novidades no Clube para 2021


