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EXPECTATIVAS PARA
O NOVO ANO!

 A pandemia em 2020 nos pegou de 
surpresa e nos últi mos dois anos, ti ve-
mos que nos adaptar convivendo com 
várias regras sanitárias, perda da liber-
dade de ir e vir, com o medo de adoe-
cer, com o sofrimento das perdas de fa-
miliares e amigos. Como não bastasse, 
a insegurança e ansiedade no ambien-
te de trabalho, com risco de perder o 
emprego, de salários sendo reduzidos 
e com o modelo de operação de traba-
lho remoto. Tudo isso faz com que esse 
ano se inicie com mais dúvidas e incer-
tezas do que nunca. Poderíamos nos 
perguntar como viver agora um ano 
pós-pandêmico. Mas, infelizmente, 
ainda estamos sob a ameaça de uma 
nova variante de maior transmissibili-
dade, pelo que a Ciência revela. O qua-
dro de sequelas econômicas também 
preocupa. No rastro de destruição dei-
xado pela Covid-19, veio a infl ação, a 
retração nos investi mentos, a caresti a 
no custo de vida. A classe trabalhadora 
vive um dos piores momentos de sua 
história. Sofremos grande baque com 
a reforma trabalhista e o desmonte do 
movimento sindical, mas não pode-
mos esmorecer. O movimento sindical 
no Brasil tem 11 centrais sindicais e a 
grande luta das enti dades trabalhistas 
para 2022 é garanti r a proteção social 
aos trabalhadores. Nosso papel é es-
tar atentos às perdas de direitos e às 
ameaças ao emprego. O ano será de 
retomada e de desafi os e estaremos 
prontos e a postos 
para fazer o nosso me-
lhor ao lado da catego-
ria. Vamos lá, que ve-
nham os próximos 12 
meses que haveremos 
de encarar com garra, 
luta e esperança!

(16) 3995-6868

luta incessante pela 
categoria comerciária

O Sincomerciários comemorou em dezembro 85 anos 
de existência. Nasceu em 1936, comprometido com a 
defesa intransigente dos trabalhadores no comércio de 
Ribeirão Preto e Região. Temos honrado esse propósito 

numa rica trajetória, repleta de histórias, vitórias, difi culdades, desafi os e muita 
superação, sempre com o apoio da categoria. Hoje, trabalhamos em prol de 
mais de 30 mil comerciários, espalhados por uma base territorial extensa com 
mais de uma dezena de cidades. Somos uma entidade sólida e pujante, pres-
tando assistência sindical e jurídica à categoria, fi scalizando, fazendo cumprir a 
legislação trabalhista e defendendo os direitos e conquistas de uma categoria 
que é responsável pelo crescimento e prosperidade do país. 

Ao longo dos anos investimos no patrimônio e diversifi camos o rol de be-
nefícios e serviços através de parcerias, à disposição dos trabalhadores, dentre 
eles, clube de campo, academia, farmácia, atendimento odontológico, salões de 
festa, convênios médicos, centro de beleza, centros de lazer, além do convívio 
social, com bailes, eventos e campanhas durante o ano todo. 

“É uma honra assistir a nossa entidade completar 85 anos e fazer parte dessa 
trajetória. Nossa diretoria, bem como os dirigentes que nos antecederam, temos 
como marcas uma gestão ética e responsável. Nosso propósito é defender a 
categoria e investir no bem-estar e qualidade de vida dos nossos representados 
e suas famílias. Completamos 85 anos com muita energia e coragem para con-
tinuar nosso trabalho, sempre contando com o apoio da categoria”.

Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomerciários

Comerciário, venha fazer parte dessa luta e juntos continuarmos a construir 
um futuro de desafi os, com coragem, garra e confi ança!

Concessionários de Veículos 
reajuste salarial de 10,78% 

Confi ra na página 2 como fi caram os pisos salariais da categoria. Caso 
tenha dúvidas ou verifi que o descumprimento de qualquer cláusula da CCT, 

entre em contato com seu sindicato, fone (16) 3995 6868

    A categoria dos trabalhadores em concessionárias de veículos, representa-
dos pelas enti dades sindicais Federação dos Empregados no Comércio do Estado 
de São Paulo (Fecomerciários) e o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores 
de Veículos no Estado de São Paulo (Sincodiv) fi rmaram a Convenção Coleti va de 
Trabalho 2021/2022, na qual constam cláusulas sociais e econômicas com vigên-
cia até 01 de outubro de 2022. O reajuste salarial acordado entre as partes fi cou 
estabelecido com o percentual de 10,78% (dez vírgula setenta e oito por cento), 
aplicado sobre as remunerações fi xas e  variáveis vigentes em 30/09/2020 , limi-
tados ao teto salarial de R$ 14.129,99 (quatorze mil, cento e vinte e nove reais e 
noventa e nove centavos).
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Convenção 190 da oIT – LuTa peLo fIm da 
vIoLênCIa e do assédIo no mundo do TrabaLho

A luta pela Ratificação da Convenção 190 da OIT está acirrada, en-
tendemos não ser mais possível conviver com a violência e o assédio, 
precisamos de um ambiente laboral saudável, onde haja respeito e a 
empatia. Temos impetrado inúmeras ações para a ratificação e con-
tamos com o empenho da Central Sindical UGT e apoio total do pre-
sidente da Fecomerciários e deputado federal, Luiz Carlos Motta que 
no dia 20 de outubro, apresentou à Mesa Diretora da Câmara Reque-
rimento de Indicação que sugere a Ratificação da Convenção. O do-
cumento foi encaminhado para a ministra da Secretaria de Governo 
da Presidência da República, Flávia Arruda. O deputado afirma que a 
ratificação depende de aprovação do Congresso, para que tenha valor 
equiparado às leis federais e a promulgação é feita pelo Presidente 
da República. O deputado Motta se comprometeu em viabilizar a rea-
lização de uma Audiência Pública na Câmara sobre o assunto. Agra-
decemos ao deputado pela inclusão de tema tão relevante, para os 
trabalhadores,  na Câmara e no Congresso Nacional.

Regina Pessoti Zagretti 
Presidente do Sincomerciários e Secretária da Secretaria da Mulher da UGT

Leia a “Carta Aberta das Trabalhadoras Ugetistas” no Portal da UGT (ugt.org.br)

Pisos salariais 
ConCessionárias Válidos até 

01/10/2022

Jardineiro, copeiro, lavador de veículos, ajudante ou auxiliar ou assistente 
de qualquer outra função, desde que exercida fora das oficinas de manu-
tenção

R$ 1.774,70

Ajudante, auxiliar ou assistente de qualquer função exercida nas oficinas de 
manutenção de veículos R$ 1.604,34

Contratados para as funções: faxineiro, office boy, enxugador de veículo, 
mensageiro e auxiliar de serviços administrativos R$ 1.383,64

Salário Normativo de Ingresso (menores aprendizes contratados conforme 
a legislação) R$ 1.260,68

Concessionários que comercializam automóveis, ônibus, tratores, produ-
tos, máquinas e implementos agrícolas nas funções específicas: 
a) Manobristas de veículos e entregadores motorizados
b) Outras funções em geral não citadas anteriormente 

a) R$ 1.895,45
b) R$ 1.986,29

Concessionários que comercializam motocicletas e empregados admitidos 
em quaisquer outras funções R$ 1.865,54

Garantia Mínima do Comissionista com salários mistos (fixo + comissão) 
a) Concessionários de quaisquer tipos de veículos, produtos e serviços 
b) Concessionários de motocicletas, produtos e serviços 

a) R$ 1.999,58
b) R$ 1.883,26

Garantia Mínima de Comissionista Puro (somente comissão) 
a) Concessionários de quaisquer tipos de veículos, produtos e serviços 
b) Concessionários de motocicletas, produtos e serviços correspondentes 

a) R$ 2.359,61
b) R$ 2.194,55

Auxílio-funeral R$ 1.855,57

Indenização por quebra de caixa R$ 142,91
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