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Palavra da
Presidente

RETORNO AO TRABALHO 
PRESENCIAL

Com o início da pandemia do Co-
vid-19, há dois anos, os empregados 
de inúmeras empresas passaram a 
trabalhar em casa no sistema de te-
letrabalho ou trabalho remoto, pela 
necessidade de isolamento social para 
proteger a saúde e evitar o desempre-
go, o que gerou várias refl exões, espe-
cialmente dos arti gos 75 (A a C) da CLT.

As empresas impuseram o formato 
de trabalho em casa, apesar da legisla-
ção defi ciente, dando margem a diver-
sas interpretações, com prejuízos aos 
mesmos, principalmente com relação 
ao controle da jornada e intervalo de 
refeição, além de casos de trabalho ex-
cessivo, trazendo insegurança jurídica.

Houve questi onamento dos empre-
gados quanto ao horário de trabalho, 
custos com despesas de energia elé-
trica, uso do espaço da casa, móveis e 
computadores; quanto à saúde, senti -
ram-se confi nados, sem contato com 
os colegas de trabalho.

 O sistema ti rou do trabalhador o 
convívio e a interação social, o afastou 
da realidade diária e das novidades 
implantadas, prejudicando a troca de 
experiências com diversos setores da 
empresa.

A solução foi adotar o modelo híbri-
do de trabalho, com dois dias em casa 
e três na empresa, onde o emprega-
do pôde comparti lhar das novidades 
ocorridas na empresa e interagir com 
os demais colegas de trabalho.

Agora, as empresas 
retomam o trabalho pre-
sencial, pois a interação 
das equipes, mostrou-se 
melhor para esti mular 
a criati vidade, gerar es-
paços para inovação e 
maior produti vidade.

Clube dos Comerciários
Dia 26 de junho das 10h às 17h

• alimentação
• hoteleiros    
• servidores 

SINDICATOS PARTICIPANTES

VENHA CURTIR ESSA FESTANÇA 
COM SUA FAMÍLIA! 

Vai ter barracas com comidas típicas, música boa, 
quadrilha, concurso de traje típico, bingo  com renda 
a favor de entidades filantrópicas participantes e um 
monte de brincadeiras para todo mundo se divertir.

rua Ézio lucchiari, 500 - pq são sebas� ão

RETIRE SEU CONVITE NA SEDE DO SEU SINDICATO
necessário apresentar a carteira de trabalho com vínculo emprega� cio 

na categoria ou holerite e documento de iden� fi cação 

Dia 26 de junho das 10h às 17h

Arraiá do
Trabalhador

PARCERIA
• bancários 
• Químicos  
• siemaco 

• fren� sta 
• seaac 
• sinprafarma
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Para quem trabalhar no feriado fique atento!

Ritamar A Gonçalves Pereira -  OAB/SP 137.267

VocÊ QUer sAber ?
nosso JUrÍdico resPonde

Advogada - Sincomerciários

cláUsUlA 48 dA conVenção coletiVA de trAbAlho 20/22

Quem está dispensado de trabalhar nos feriados?

É proibido o trabalho em feriados de mulheres gestantes ou menores 
de idade, exceto se manifestarem por escrito sua concordância.

o vale transporte tem Que ser pago no feriado?

Sim, é obrigatório o pagamento para todos os dias de trabalho, ainda 
que recaia em dias feriados e domingos.

e se o feriado cair em um domingo?

Caso o feriado recaia em um domingo, devem ser pagos todos os 
direitos previstos em Convenção Coletiva relativo ao feriado.

o feriado pode ser colocado no banco de horas?

Não, o trabalho em domingos e feriados não pode ser incluído no 
Banco de Horas.

empresas com mais de 10 empregados, devem pagar ao final do ex-
pediente o valor de R$ 45,00 em jornadas de 8hs diárias, exceção no 
feriado de 1º de maio R$ 62,00. Para jornadas de 4hs, devem pagar R$ 
34,00 e feriado de 1º de maio R$ 46,00.

empresas com até 10 empregados, devem pagar ao final do expe-
diente o valor de R$ 34,00 em jornadas de 8hs diárias e no feriado de 1º 
de maio R$ 46,00. Para jornadas de 4hs, devem pagar R$ 23,00 e feriado 
de 1º de maio R$ 31,00. 

Terá direito a receber também 100% sobre as horas trabalhadas ou 
um dia de folga.
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SINCOMERCIÁRIOS e 
ACIRP fi rmam parceria

Nosso Sindicato acaba de fi r-
mar uma importante parceria 
com a ACI-RP para cursos especí-
fi cos do segmento do comércio, 
dentro de uma grade de progra-
mação que será disponibilizada 
mensalmente.

O público-alvo são os traba-
lhadores sindicalizados e asso-
ciados.

os preços serão diferenciados para trabalhadores pertencentes à categoria 
comerciária e poderão ser divididos em até 3 parcelas. 

Para a presidente Regina essa parceria é muito bem-vinda e vai proporcionar 
o desenvolvimento. “São conteúdos fundamentais, principalmente pelo mercado 
de trabalho de Ribeirão Preto ser essencialmente voltado aos segmentos de co-
mércio e serviços”.
Veja alguns cursos para o mês de junho e inscreva-se
• telemarke� ng b2b - prospecção, vendas e relacionamento 

- Dias 06 a 09 junho das 19h às 21h.  (curso online)
• ofi cina de vendas - planejamento individual como fonte de resultado 

       -  Dias 20 a 22 junho 19h às 21h. (curso online)
• oratória efe� va com foco no sucesso pessoal e profi ssional 

- Dias 29 e 30 junho das 08h30min. às 12h (curso presencial)
Para mais Informações ligue 16 3995-6868
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Acesse nosso site e conheçA seU sindicAto: www.comerciAriorP.org


