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Palavra da
Presidente
O DESARRANJO DA 

ECONOMIA BRASILEIRA 
O desarranjo da economia brasileira é 

muito perverso e afeta principalmente as 
camadas mais pobres da população, em 
especial o trabalhador que não consegue 
emprego registrado.

O subemprego leva à contratação sem 
vínculo, sem direito ao FGTS, não há reco-
lhimento da Previdência Social, o salário 
pago é abaixo do mínimo, não conta tempo 
de serviço para aposentadoria e outros be-
ne� cios como auxílio-doença ou invalidez.

A contratação de emprego no sistema 
intermitente pode ser também conside-
rado como subemprego, pois apesar do 
trabalhador ser registrado a prestação de 
serviço ocorre em alguns dias da semana e 
depende de convocação por parte do em-
pregador, resultando em baixo rendimento, 
com salários em torno de 700 reais e pelo 
valor ser abaixo do mínimo, não dá acesso 
aos bene� cios previdenciários.

Com desemprego de 14 milhões o 
consumo cai, os inves� mentos públicos 
também caem em razão da queda da ar-
recadação e assim a economia não tem 
como crescer; o índice de infl ação a� ngiu 
os 12,47%.

Nossa en� dade está preparando a as-
sembleia geral 22/23 para aprovar a pauta 
de reivindicação e iniciar as negociações 
com o sindicato patronal – SINCOVARP com 
aplicação do índice infl acionário a par� r de 
setembro/2022, acrescido a 3% de aumen-
to real, para repor as perdas salariais.

Esperamos que a classe patronal tenha 
sensibilidade para reconhecer que os efei-
tos da infl ação afetam a 
renda do trabalhador e 
também o faturamento 
das empresas, todavia 
uma correta elevação nos 
salários propiciará aumen-
to do consumo e uma me-
lhor distribuição de renda.

A Campanha Salarial de 2022, com data 
base em 1º de setembro, foi aprovada. O Sin-
comerciários defende a garan� a da reposição 
salarial e ganho real.

Lutamos pela aplicação do índice da infl a-
ção a par� r de setembro de 2022, acrescido de 
3% de aumento real.

A pauta de reivindicações engloba cláusu-
las trabalhistas e sociais. “Nossa luta é sempre 
para manter os direitos e avançar nas conquis-
tas para a categoria”, pontuou a presidente 
Regina.

AEC -102 anos na vida dos ribeirãopretanos
O Sindicato dos Comerciários tem 85 anos, mas você sabia que há qua-

se 16 anos antes de sua fundação já exis� a na cidade uma associação 
voltada para os trabalhadores do comércio?

Fundada em junho de 1920, a AEC-Associação 
dos Empregados no Co- mércio era o ponto de 
encontro dos trabalha- dores do comércio e 
suas famílias, proporcio- nando entretenimento 
e cultura, como os famo- sos bailes, Festas Juninas, 
Natalinas e os tradicionais torneios de ping-pong.

A Associação cresceu e foi base para a criação do 
sindicato da categoria, que chegava para defender os 
legí� mos direitos trabalhistas. Ambas en� dades seguiram cres-
cendo e acolhendo os comerciários ao longo das décadas, atravessando 
crises, desafi os, a sucessão dos governos e as transformações sociais.

A AEC perdura até hoje, viva e sólida, agregando associados da comuni-
dade, ex-comerciários e trabalhadores de outras categorias, que podem se 
associar e usufruir de todos os bene� cios da en� dade.
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Convidamos os trabalhadores e suas famílias 
para, juntos, seguirmos escrevendo novos 

capítulos dessa bela jornada!
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PROTEÇÃO DA GESTANTE
Tem havido muitos ques� ona-

mentos entre empregada gestante e 
alguns empregadores no decorrer do 
contrato de trabalho.

Todavia, o art. 391 da CLT não 
permite a rescisão de contrato de 
trabalho da funcionária pelo 
empregador por mo� vo 
de gravidez.

ESTABILIDADE
É assegurado 

à gestante licença 
maternidade de 120 
dias sem prejuízo do 
seu salário (art. 392).

A Convenção Cole� va 
na cláusula 38, assegura esta-
bilidade provisória à gestante desde 
a confi rmação da gravidez, até 75 
dias após a licença maternidade de 
120 dias, podendo ser estendida até 
180 dias caso a empresa aderir ao 
programa Maternidade Cidadã con-
forme a lei 11.770/08.

Na hipótese de dispensa sem 
justa causa e na eventualidade da 
mulher ainda não ter conhecimento 
da gravidez, a mesma deverá apre-
sentar atestado comprobatório da 
gravidez ter ocorrido antes do aviso 
prévio para que ocorra a anulação da 
rescisão, neste caso deverá comuni-
car à empresa em até 60 dias após 
ter recebido o aviso prévio, sob pena 
de decadência.

DO RECEBIMENTO DO SALÁRIO 
NO AFASTAMENTO

Conforme art. 393 da CLT, duran-
te o período do afastamento a mu-

lher terá direito ao salário integral, 
e quanto ao salário variável será cal-
culado de acordo com a média dos 
seis úl� mos meses de trabalho, bem 
como os direitos e vantagens adqui-
ridos, sendo-lhe ainda facultado re-
verter à função que anteriormente 

ocupava.

ADOÇÃO
A adoção ou guar-

da judicial ensejará 
a concessão de li-
cença maternidade 
apenas para um dos 

adotantes, de 120 
dias.

ABONO DE FALTA - MÃE OU 
PAI COMERCIÁRIO 

A mãe ou alterna� vamente o pai 
comerciário poderá deixar de com-
parecer ao serviço para acompanha-
mento em consultas médicas de seus 
fi lhos menores de 14 anos, inválidos 
ou incapazes no limite de uma con-
sulta por mês, ou em caso de inter-
nação, devidamente comprovadas, 
terão suas faltas abonadas até o limi-
te de 15 dias, conforme cláusula 42 
da C.C.T.

AMAMENTAÇÃO
Para amamentar o fi lho, até que 

este complete 6 meses de idade, a 
mulher terá direito durante a jornada 
de trabalho, a 2 descansos especiais 
de 30 minutos cada um, os quais se-
rão defi nidos em Acordo Individual 
entre a empregada e empregador.

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES
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DIREITOS DAS EMPREGADAS 
GESTANTES

Edson Roberto Massonett o 
 OAB/SP. 115.986

trabalho da funcionária pelo 
empregador por mo� vo 

dias sem prejuízo do 
seu salário (art. 392).

A Convenção Cole� va 
na cláusula 38, assegura esta-

ocupava.

ADOÇÃO

da judicial ensejará 
a concessão de li-
cença maternidade 
apenas para um dos 

adotantes, de 120 
dias.

ABONO DE FALTA - MÃE OU 



faleconosco@comerciariorp.org Jornal do SincomerciáriosJULHO 2022 3

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

 NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 20/06/2022.



www.comerciariorp.orgJornal do Sincomerciários JULHO 20224  NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 20/06/2022.

ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

Campeonato de Futebol “Copa Primavera 2022”
O pres� giado campeonato segue a 

todo vapor já em sua 7ª rodada. Con-
tamos com a par� cipação de 16 equi-
pes, com grandes atuações! 

Destaque para a equipe Caçola F.C, 
que vem se superando a cada rodada. 
Destaque também para o número de 
gols por rodada. 

Confi ra também a classifi cação até 
o momento.

Para acompanhar 
e torcer por sua equi-
pe, baixe o APP Pla-
car Espor� vo!


