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Palavra da
Presidente

CONGRESSO NACIONAL 
FORTALECIDO

O Presidente da Fecomerciários, Luiz 
Carlos	 Mo�	a,	 foi	 reeleito	 deputado	 fe-
deral	 com	 104.701	 votos.	 Esta	 impor-
tante	 representati	vidade	 é	 de	 máxima	
relevância	 para	 proteção	 de	 todos	 os	
trabalhadores	brasileiros,	através	de	um	
intenso	 trabalho	 para	 corrigir	 excessos	
provocados	 pela	 reforma	 trabalhista	 de	
2017, que violou direitos trabalhistas, 
gerou	desempregos,	desconfi	gurou	a	CLT	
e	quase	inviabilizou	a	existência	dos	Sin-
dicatos.

O	 deputado	 Mo�	a	 sempre	 	 atuou	
em	 várias	 frentes	 para	melhorar	 a	 vida	
das	 pessoas,	 foi	 reeleito	 com	 base	 em	
suas	 conquistas	 no	 primeiro	 mandato;		
agora	atuará	nos	pontos:	1)	Geração	de	
empregos	 formais;	 2) Manutenção	 dos	
direitos	trabalhistas;	3)	Qualifi	cação	pro-
fi	ssional(cursos	gratuitos)	para	aumentar	
a	empregabilidade	e	as	chances	de	pro-
moção;	4)	Aumento	real	do	salário	míni-
mo;	5)	Instalações	de	mais	creches,	com	
dias	 e	 dois	 horários	 de	 funcionamento	
diferenciados;	 6)	 Valorização	 das	 mu-
lheres,	jovens	e	idosos;	7)	Desti	nação	de	
emendas	 aos	 municípios	 para	 projetos	
nas	áreas	de	saúde,	educação,	moradia,	
transporte,	 esporte,	 cultura,	 segurança	
pública	e	infraestrutura.

Muita	 garra	 e	 vontade	 de	 trabalhar	
não	falta	ao	nosso	deputado	 	comerciá-
rio	e	ribeirão-pretano	que,	honrará	cada	
voto	recebido	e	se	coloca	à	disposição	de	
todos, inclusive ao comemorarmos o dia 
30 de outubro, dia do Comerciário, que 
será	de	muita	 refl	exão	sobre	as	bandei-
ras comerciárias!

Desejamos	ao	Mo�	a	uma	gestão	pro-
�	cua	 em	 bene�	cio	 dos	
trabalhadores e temos 
certeza	que,	na	sua	fun-
ção	 como	 deputado,	
saberá	dialogar	e	atuar	
impedindo	 projetos	 e	
Medidas Provisórias 
danosas	 aos	 trabalha-
dores.
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Comerciários têm reajuste de 8,83%
Foi	fi	rmada	entre	o	Sincomerciários	e	o	

Sincovarp,	a	Convenção	Coleti	va	de	Traba-
lho 2022/2024.

O	reajuste	salarial	 foi	de	8,83%	a	parti	r	
de 01 de setembro de 2022, incidente sobre 
os salários de 01/09/21.

Este	foi	um	ano	muito	di�	cil	nas	negociações	de	todas	as	catego-
rias	 de	 trabalhadores.	O	 cenário	 políti	co-econômico	 infl	uenciou	no	
diálogo	com	os	empresários,	que	se	mostraram	muito	relutantes	às	
reivindicações.

Assim,	apesar	de	todo	nosso	empenho,	não	foi	possível	avançar	no	
índice	acordado.	Conseguimos	defender	a	manutenção	das	cláusulas	
sociais conquistadas. 

Nosso	papel	é	persisti	r	na	 luta	pelos	direitos	e	melhorias	para	a	
categoria,	sem	esmorecer.	Sigamos	fi	rmes!

Confi ra a íntegra no site www.comerciariorp.org
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Convenção Coletiva de Trabalho 
para 2022 a 2024 

Foram concluídas as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho 
para 2022 a 2024 e destacamos as cláusulas.

1. Aos salários fixos correção salarial 
•	8,83%	a	partir	de	setembro	2022

2.  Pisos Pisos para empresas com 
mais de 10 empregados

Pisos para empresas com 
até 10 empregados

Empregados geral R$ 1.809,00 R$ 1.636,00

Faxineira e copeira R$ 1.595,00 R$ 1.502,00

Caixa R$ 1.946,00 R$ 1.825,00

Garantia comissionista R$ 2.122,00 R$ 1.962,00

Office boy e empacotador R$ 1.275,00 R$ 1.264,00

3. Diferenças Salariais de set/out de 
2022
Serão	pagas	na	 folha	de	novembro	
2022
4. Indenização de quebra de caixa 
•	R$	89,00

5. Horas extras
•	Terão	acréscimo	de	60%

6. Auxílio Funeral 
•	Indenização	 de	 40%	 do	 salário	
normativo

7. Homologações
•	Serão	 realizadas	 obrigatoria-

mente na sede do sindicato, 
para	empregados	com	mais	de	
um ano de contrato

8. Estabilidade da aposentadoria
•	Dois	 anos	de	estabilidade	para	
empregados	 com	 até	 28	 anos	
homens	e	23	anos	para	mulhe-
res	 (que	 trabalham	 na	mesma	
empresa)

9. Estabilidade da gestante
•	Período	de	75	dias	após	termino	
da	licença	maternidade

10. Compensação horário de traba-
lho
•	As	empresas	deverão	formalizar	
a	implantação	do	banco	de	ho-
ras

11. Abono de falta ao pai ou mãe
•	Para	acompanhamento	em	con-
sultas	 médicas	 de	 seus	 filhos	
menores de 14 anos no limite 
de	uma	por	mês.	Internação	de	
até	15	dias	 terão	 faltas	abona-
das

12. Trabalho em feriado - Bonifica-
ção aos empregados para 8 horas 
de trabalho:

• Para empresas acima de  
10 empregados:	R$	54,00

•	Com	exceção	1º	maio:	R$	74,00
• Para empresas com até 10 em-

pregados: R$ 41,00 
•	Com	exceção	1º	maio:	R$	55,00

13. Fornecimento de uniformes e 
equipamentos de segurança
•	Quando	 for	 exigido	 pelas	 em-
presas,	serão	fornecidos	gratui-
tamente
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Acesse nosso site e conheÇA seU sindicAto: WWW.comerciAriorP.orG

COMO É A REDAÇÃO NO ENEM?

OS ASSOCIADOS PODEM TIRAR OUTRAS DÚVIDAS SOBRE O EXAME NACIONAL DO ENSINO 
MÉDIO E RECEBER GRATUITAMENTE A CARTILHA DO PARTICIPANTE DO ENEM, ENTRANDO 
NO GRUPO DE WHATSAPP DO COLAG, EM PARCERIA COM O SINCOMERCIÁRIOS.

Há	poucos	dias	do	maior	exame	do	Brasil	-	o	ENEM	-,	a	prova	de	Redação	
ainda assusta os estudantes. “ É importante prestar a prova com bastante 
preparo e determinação, pois são dois domingos muito intensos, e a Reda-
ção, no primeiro dia, é a prova que mais vale pontos”,	afi	rma	Fábio	Itasiki,	
Coordenador	do	Ensino	Médio	do	COLAG	–	Colégio	Almeida	Garre�	.

Para	ajudar	os	candidatos,	o	Inep,	órgão	do	Ministério	da	Educação,	pu-
blica	em	seus	canais	ofi	ciais,	a	Carti	lha	do	Parti	cipante	do	ENEM,	que	traz	
todos	os	detalhes	sobre	a	Redação.	Nesse	documento,	são	apresentadas	as	matrizes	de	referência,	com	as	cinco	
competências	de	correção,	a	fi	m	de	mostrar	aos	alunos	o	que	deve	ser	feito	e	a	expectati	va	da	banca	em	relação	
aos	textos.	Além	disso,	um	dos	aspectos	mais	interessantes	da	carti	lha	é	um	compilado	de	produções	textuais	que	
receberam	nota	máxima	em	exames	anteriores.

O	candidato	deve	elaborar	uma	redação,	sobre	um	tema	oferecido	pelo	ENEM,	na	qual	conste	a	sua	opinião.	
Esse	texto,	escrito	em	até	30	linhas,	deve	respeitar	a	norma	culta	da	Língua	Portuguesa,	apresentar	boa	organiza-
ção,	e	uma	proposta	de	intervenção	para	os	problemas	abordados.	”E	esse	processo,	que	é	aprofundado	desde	
o	1º	ano	do	Ensino	Médio	no	COLAG,	alia	técnica,	práti	ca	e	refl	exão,	fatores	essenciais	para	uma	boa	redação”,	
atesta	a	professora	Andreza	Felício.	

“O	aluno,	ao	escrever	uma	redação,	não	cumpre	apenas	as	exigências	das	bancas	de	vesti	bulares,	ele	mostra,	
através	dela,	sua	visão	críti	ca-construti	va	sobre	vários	temas	importantes	da	nossa	sociedade.	Essa	capacidade	de	
compreender	o	mundo,	de	identi	fi	car	os	desafi	os	e	de	encontrar	soluções	faz	com	o	jovem	passe	de	coadjuvante	
à	protagonista	da	sua	história”,	complementa	a	professora	de	Redação	do	COLAG.


