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Palavra da
Presidente

NEGOCIAÇÃO SALARIAL 
DOS COMERCIÁRIOS
Os refl exos da pandemia e da infl a-

ção aumentaram os desafi os para as 
campanhas salariais, de modo geral. 
O balanço é do Dieese, que demonstra 
como a infl ação elevada tem a� ngido 
em cheio as campanhas salariais e os 
reajustes.

Absurdamente, a cesta básica já 
custa mais que o salário mínimo e a 
alta de itens supera até a infl ação. As 
grandes empresas reajustam seus pre-
ços para defender seus lucros. Mas os 
trabalhadores não podem fazer o mes-
mo com seus salários, que seguem de-
fasados, a infl ação funcionando como 
uma forma de arrocho salarial.

Por isso, a exemplo das demais 
categorias profi ssionais, estamos vi-
venciando a expecta� va do reajuste 
salarial. Apresentamos uma proposta 
de 15% que corresponde ao índice in-
fl acionário acrescido de um aumento 
real como reposição das perdas.

Esperamos que seja uma negocia-
ção que feche o mais rápido possível, 
com a conclusão dos entendimentos 
também quanto às cláusulas sociais e 
que cheguemos a um bom termo, be-
néfi co a todos. Uma correção salarial 
adequada propicia o desenvolvimen-
to e crescimento das vendas, girando 
a economia e desenvolvendo o país. 
Afi nal, convém lembrar que o traba-
lhador comerciário vende e é consu-
midor.

Nossa reivindicação 
é legí� ma, justa e me-
recida. Portanto, como 
sempre, seguimos com 
fi rmeza na luta pela ca-
tegoria!

CAMPANHA SALARIAL 2022/2023
A entrega da Pau-

ta de Reivindicações 
para o patronal acon-
teceu no úl� mo dia 
05 de julho, na sede 
do Sincovarp. O mo-
mento reuniu a presi-
dente Regina Pesso�  
Zagre�  , o vice Oscar 
Gonçalves, advogado 
Dr. Jorge Simão, presi-
dente da Sincovarp Paulo Cesar Garcia Lopes, advogado Antônio Carlos Borin e 
o conciliador A� lio Danese. 

Clube dos Comerciários - Rua Ézio Lucchiari, 500 - Pq São Sebastião

BANDA TONINHO DE 
CACONDE

Traje 

Esporte fino

Reserva de Mesas:16 3995-6868

Parabenizamos a 

todos os pais pelo 

seu dia!
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A revisão dos depósitos do FGTS
A tese de revisão do FGTS teve 

origem após uma Ação Direta de In-
cons� tucionalidade (ADI 5.090) por 
meio da qual, foi requerida a troca 
da TR (Taxa Referencial) adotada 
pela Caixa Econômica Federal, por 
outro índice que garanta a devida 
rentabilidade do fundo. O índice su-
gerido é o IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo) ou 
INPC (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor).

Na verdade, a TR, usada atual-
mente, não consegue acompanhar a 
infl ação, e em vários períodos fi cou 
zerada, ocasionando prejuízos ao 
trabalhador.

Assim, quem trabalhou com car-
teira assinada a par� r de 1999, pode 
solicitar na Jus� ça a revisão do FGTS, 
com pedido de correção monetária 
dos valores depositados ao longo 
dos anos no Fundo de Garan� a do 
Tempo de Serviço (FGTS).

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
deveria ter julgado esta matéria em 
maio de 2021, mas o assunto foi re-

� rado da 
pauta e 
posterga-
do, devi-
do ao pe-
ríodo de 
pandemia 
e a insta-
b i l i d a d e 
econômica, justamente por ser uma 
revisão que pode causar um gran-
de impacto fi nanceiro aos cofres da 
União.

Ainda não há data agendada para 
o julgamento,  mas o presidente do 
STF, pode colocar o assunto nova-
mente em pauta com um prazo de 
apenas 48 horas de antecedência.

Esclarecemos que a Federação 
dos Empregados no Comércio do Es-
tado de São Paulo, protocolou uma 
ação genérica em nome da catego-
ria comerciária e o Jurídico do Sinco-
merciários faz a propositura da ação 
de forma individual.

Drª Ritamar A. G. Pereira
OAB/SP 137.267

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 16 3995-6868
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CENTRO DE LAZER É REABERTO
O Centro de Lazer em 

Praia Grande reabriu as 
portas em 1° de agosto após 
passar por reformas para 
melhor adequação à aces-
sibilidade, reformulação e 
modernização dos espaços.

Os hóspedes poderão 
desfrutar de excelentes aco-
modações, com variedade 
no entretenimento e inova-
ções. Inclusive piscina aque-
cida.

Os preços das diárias são especiais para comerciários. Programem suas 
férias e façam suas reservas junto ao Departamento Social na sede do Sinco-
merciários. INFORMAÇÕES 3995-6868

Você encontra todos esses serviços 
à Rua Marquês de Pombal, 506  

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

No úl� mo dia 30 aconteceu mais uma edição da tra-
dicional Copa de Futsal, promovida pela Federação dos 
Comerciários, no Centro de Lazer em Praia Grande. O 
evento reuniu atletas trabalhadores do comércio, repre-

sentando os sindicatos fi liados.
Parabenizamos os comerciários de Ribeirão Preto, que par� ciparam com 

brilhan� smo e senso espor� vo, enaltecendo suas empresas e nosso sindicato. 
São eles:

13° COPA ESTADUAL DE FUTSAL

Jogadores Empresas

Algrei Gomes de Oliveira LPF Distribuidora Eirelli- ME

Cláudio Miguel Neves Ruiz LAP Ferramentas LTDA

Franz Muller Nogueira da Silva Adalgiza Angélica N. de Souza

Glaucivan Pereira Monteiro R.Z.O Comércio de Materiais de Construção LTDA

Guilherme A. Alexandre Tortelli Itacuã Comercial de Veículos LTDA

Hiago Borges de Souza Zafalon Soluções Hospitalares LTDA

Igor Henrique Ma� as de Souza Aktual Service LTDA-ME

Jorge Luís R Medeiros Neves  Atri Comercial LTDA

Lucas Rodrigo Alves da silva 1S Metrologia e Serv. Tec LTDA

Maurício Teixeira de Jesus J. Guanabara com. Vidros e Box LTDA

Robson Junio de Magalhães RCM Mar� ns LTDA –ME

Tiago Ferreira Arruda Sendas Distribuidora S.A.

Registramos a presença do convidado Hélio Daniel e o trabalho da Comissão Técnica: 
Luiz Carlos Caetano, coordenador e técnico e Paulo Merk Noda, diretor de Esporte.

Agosto

Dia 7  de Agosto – Demonstra-
ção Beach Tennis (Com Fabian) 

Dia 21 de Agosto – Sinuca Indi-
vidual - Inscrições abertas

27 de Agosto - Baile dos Pais

Setembro Bocha e Futebol em Andamento

Outubro
Bocha e Futebol em Andamento

12 de Outubro - Dia das Crianças

Novembro
Final da Copa Primavera
Início da Copa Master

Dezembro

11 de Dezembro - Natal Sind-
Kids - Chegada do Papai Noel

Copa Master Final

Calendário Esportivo 
e de Eventos

2º semestre

Informações 
3917-8787 ou 3995-6868


