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Presidente
DATA BASE DOS 
COMERCIÁRIOS

Já estamos em outubro, mas a data 
base do aumento salarial da nossa ca-
tegoria é em setembro, e o percentual 
deve ser negociado nas trata� vas que 
temos com o Sindicato Patronal – Sinco-
varp, com o obje� vo de aprovarmos, o 
quanto antes, um índice com ganho real.

Estão acontecendo várias reuniões 
de negociação, porém ainda não � vemos 
evolução nas trata� vas, estão sendo ava-
liadas pelas duas Federações patronal e 
laboral, para serem aplicadas pelos 71 
Sindicatos dos Comerciários do Estado 
de São Paulo.

Quanto ao índice, pretendemos a� n-
gir de 10% a 12% com o ganho real, o que 
depende de muita negociação, pois � ve-
mos uma grande redução do percentual 
infl acionário, defi nido como defl ação de 
0,68%, em razão da redução do preço da 
gasolina, diesel e energia elétrica, porém 
a� ngiu severamente os estados com que-
da na arrecadação do ICMS, ocasionando 
o índice acumulado de 10,07%.

É fato que os salários estão perdendo 
o poder de compra, causando o empo-
brecimento dos trabalhadores, pois os 
salários mal chegam para cobrir os gastos 
com alimentação, sobrando muito pouco 
para transporte, energia elétrica e alu-
guel. Conclusão: falta dinheiro e sobram 
dívidas, levando à inadimplência.

A famosa defl ação tão divulgada é um 
ar� � cio, um engodo que acabou baixan-
do o índice do percentual a ser negocia-
do na Convenção Cole� va de Trabalho.  

Insis� mos na proposta de ganho real, 
isto é, um percentual acima da infl ação, 
pois o trabalhador comerciário é um 
grande consumidor, e 
precisa ter uma renda 
que lhe permita promo-
ver assistência à sua fa-
mília, com alimentação 
segura e educação de 
qualidade. Comerciário, 
nosso papel é lutar por 
você!
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A empregada gestante pode pedir demissão, porém como 
a estabilidade provisória é um direito indisponível e, portanto, 
irrenunciável, tal pedido será válido se contar com a assistên-
cia do Sindicato da sua categoria profi ssional.

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES
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O trabalho em local insalubre pode prejudicar tanto a 
saúde da mãe quanto do bebê, assim sendo, mulheres grá-
vidas devem ser afastadas de imediato de toda a� vidade 
considerada como tal, em qualquer grau, bem como as lac-
tantes.

Durante o período de gestação e amamentação, a em-
presa fi ca obrigada a enquadrá-las em outra função. Caso 
não seja possível uma recolocação em serviço salubre, a gra-
videz poderá ser considerada de risco, devendo a emprega-

da deixar de trabalhar mediante a percepção de salário maternidade, nos termos 
da Lei 8.213/91, conforme prevê o parágrafo 3º do ar� go 394-A da CLT.

Drª Marcela de P. Silva Simão 
OAB/SP 258.777

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 16 3995-6868

GESTANTES - DÚVIDAS JURÍDICAS

Se a empregada for dispensada grávida deve ser imedia-
tamente reintegrada ao trabalho ou o empregador fi ca obri-
gado a pagar indenização correspondente a todo período de 
estabilidade.

A gestante comerciária tem estabilidade provisória desde 
a confi rmação da gravidez até 75 (setenta e cinco) dias após 
o término da licença maternidade, conforme cláusula 38 da 
Convenção Cole� va.

FUI DISPENSADA GRÁVIDA, E AGORA?

POSSO PEDIR DEMISSÃO GRÁVIDA?

COMO FICA O TRABALHO INSALUBRE?
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