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QUEREMOS UM BRASIL 
NOVO

O Brasil necessita de reformas es-
truturais, no entanto, o que se perce-
be neste momento, do ponto de vista 
econômico, é uma completa desorgani-
zação da nossa economia. Não há um 
projeto focado na retomada do cresci-
mento do país, que possa gerar mais 
oti mismo e aumento do consumo.

Precisamos de uma políti ca clara 
de geração de emprego e renda, am-
pliando os investi mentos para propi-
ciar oportunidades principalmente aos 
mais vulneráveis

 As reformas trabalhista e previden-
ciária trataram os empregados com 
muito desrespeito, com grande retro-
cesso nos direitos. A situação de tra-
balho precário levou milhares de tra-
balhadores ao subemprego, agravando 
a distribuição de renda e aumentando 
a distância entre ricos e pobres. Este 
fenômeno é muito grave para a econo-
mia.

O movimento sindical, especifi ca-
mente o Sincomerciários está atento 
a toda transformação que ocorreu no 
país em razão de políti cas econômicas, 
que causaram esta situação preocu-
pante.

Neste momento estamos prepara-
dos para a negociação da Convenção 
Coleti va de Trabalho, com propostas 
aprovadas em Assembleia Geral dos 
trabalhadores, cuja data base é 1º de 
setembro. Esperamos que as partes 
concluam os entendimentos, com a 
concessão do índice infl acionário acres-
cido de aumento real, benéfi co a todos, 
pois uma correção sala-
rial adequada propicia-
rá o desenvolvimento 
e crescimento das ven-
das, girando a economia 
e desenvolvendo o país. 
Seguimos com fi rmeza 
na luta pela categoria!

A presidente do Sincomerciários Regina Pessoti  
Zagretti   encaminhou para o patronal outras 
reivindicações para serem adicionadas à pau-
ta de negociação da CCT. “Este momento é 
de extrema importância para a categoria, 
pois é quando brigamos por melhores con-
dições de trabalho e melhorias nas cláusulas 
sociais”, destaca a presidente. 
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Recusa em tomar vacina contra Covid pode 
resultar em demissão por justa causa

O trabalhador que se recusar a to-
mar vacina contra Covid-19 pode ser 
demitido por justa causa. 

Em janeiro deste ano, o MPT (Mi-
nistério Público do Trabalho) elaborou 
um guia técnico em que considera a 
recusa injustificada como ato faltoso, 
passível de dispensa. A Procuradoria 
afirma que a vontade individual do 
funcionário não pode sobrepor-se ao 
interesse coletivo, que é a imunização 
e a segurança de todos os trabalhado-
res da empresa.

Da mesma forma, o entendimento 
dos tribunais segue o firmado pelo STF 
(Supremo Tribunal Federal) em de-
zembro do ano passado, quando por 
10 votos a 1 os ministros fixaram que 
a vacinação contra a covid-19 é obri-
gatória, apesar de não ser compulsó-
ria, ou seja, todo cidadão deve se vaci-
nar, e embora não possa ser obrigado 
a isso, ele poderá sofrer sanções caso 
não se imunize. Tais sanções incluem 
restrições para matrícula em escolas, 
participação em concursos públicos, e 
pode até chegar a uma dispensa, sem 
ou com justa causa.

É claro que 
também deve 
ser analisa-
da a situação 
individual do 
trabalhador, sua 
condição de saúde 
e a verificação de algum motivo 
de impedimento para essa vacinação.

Dessa forma, a tendência a ser se-
guida pelos Tribunais do Trabalho é 
no sentido de que nenhuma posição 
particular, convicção religiosa, filo-
sófica ou política ou temor subjetivo 
do empregado pode prevalecer so-
bre o direito da coletividade de obter 
a imunização conferida pela vacina, 
prevista em programa nacional de va-
cinação.

Sendo assim, fiquem atentos, em-
pregados! Sigam as orientações do 
Ministério da Saúde e mantenham o 
distanciamento, o uso de máscaras, a 
higienização das mãos, e se vacinem, 
evitando com isso problemas em seu 
emprego!

Ritamar A. G. Pereira
Advogada - OAB/SP 137.267
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A Fecomerciários fechou mais uma 
parceria que estimula a educação. 
Agora, comerciários do estado podem 
frequentar os cursos de pós-gradua-
ção nas áreas de Gerente de Cidades 
e Gestão de Pessoas (os primeiros ofe-
recidos), nas unidades de São Paulo, 
São José dos Campos e Ribeirão Pre-
to. Haverá outros, inclusive de exten-
são. Cônjuges e dependentes também 
podem usufruir. Trata-se de ensino a 
distância. A parceria garante desconto 
de 10% no valor total do curso. Para 
grupos o desconto é maior. Os inte-
ressados devem enviar à FAAP uma 
correspondência assinada pela presi-
dente do Sincomerciários. O contra-
to será assinado entre o futuro aluno 
e a faculdade. Saiba mais nos sites: 
www.pos.faap.com.br e www.cursos.
faap.com.br 

“Este é mais um investimento na 
área da educação que a Fecomerciá-
rios disponibiliza para os comerciários 
do estado de São Paulo, importante 
oportunidade para o crescimento pes-
soal e profissional dos trabalhadores 
da categoria”, destaca a presidente 
Regina Pessoti Zagretti.
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Acesse nosso site e conheçA seu sindicAto: www.comerciAriorp.org

O futebol voltou aos gramados do Clube dos Comerciários e o 
próximo campeonato está previsto para acontecer no mês de ou-
tubro contando com vários times. As disputas serão realizadas aos 
domingos. Inscreva seu time até o dia 6 de outubro com o Coorde-
nador de esportes Caetano que está à disposição dos associados de 
sexta a domingo das 8h às 14h. “É com extrema alegria que vemos 
o esporte, mais uma vez trazer agito para o clube, a pandemia da 
covid-19 impossibilitou a prática esportiva e agora de forma gradual 
e com toda segurança,  tudo está voltando ao normal”, destaca a 
presidente Regina.


