Ano de crise coloca em evidência a importância do Sindicato
2020 nos ensinou
várias lições. Em um ano
que colocou em cheque
economias em todo o
planeta e deixou a classe trabalhadora mais
vulnerável que nunca, foi
a ação dos movimentos
sindicais que garantiu
certa proteção às classes menos favorecidas.
Foi graças à ação
do Sincomerciários, por
exemplo, que nossa categoria conseguiu repor
as perdas provocadas
pela inflação, após um

longo processo de negociação que permitiu
que o salário dos profissionais do comércio se
mantivesse muito acima do valor fixado para
o salário mínimo. Foi
também graças à força
do Sindicato que conseguimos manter todas as
demais conquistas e a
valorização de nossa categoria.
Isso só aconteceu devido ao poder que
tem a coletividade. É o
peso da nossa união que

permite que, durante as
negociações, a gente
consiga estar sempre na
relação de profissionais
mais valorizados.
A convenção coletiva pode ser considerada uma vitória, já que
uma pesquisa realizada
pelo Dieese mostrou
que, devido à crise imposta pelas más condições econômicas e
sanitárias, de cada 10
convenções
coletivas
assinadas no ano passado, menos de quatro

conseguiram repor as
perdas com a inflação,
como aconteceu com a
nossa categoria.
Por isso, precisamos nos manter unidos.
Nos momentos de crise,
a união é o nosso grande escudo. Mais que
isso: é a proteção que
precisamos para continuar seguindo em frente. Junte-se ao Sindicato. Nos ajude a tornar os
profissionais do comércio cada vez mais valorizados e reconhecidos.

Inscrição para kits de material escolar acontece neste mês

Como acontece todos os anos, o Sincomerciários vai distribuir kits de material escolar
para os associados que têm filhos frequentando a escola. As inscrições podem ser feitas de
11 a 22 de janeiro. Para isso, basta utilizar a ficha que está encartada nesta edição ou disponível para download no site do nosso sindicato
(www.sincomerciariostupa.org.br) e seguir as
instruções publicadas na PÁGINA 4.

VEJA SE VOCÊ TEM GARNTIA NO EMPREGO, NESTE INÍCIO DE 2021 - PÁGINA 3

Motta e Amauri atuam para incluir comerciários entre
grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19
O deputado federal Luiz Carlos Motta,
presidente da Fecomerciários, apresentou no
final do ano passado
projeto de lei que inclui
os comerciários como
prioridade na campanha
nacional de imunização
contra a covid-19.
Enquanto Motta atua em
âmbito federal, o presidente do nosso Sindicato, o então vereador
Amauri Mortágua, aprovou junto à Câmara Municipal de Tupã pedido
para que o governo do
Estado colocasse os comerciários entre os grupos prioritários.
“Os comerciários, cerca
de 12 milhões em todo

impedir a proliferação do
novo coronavírus”, explicou o deputado federal.
“Principalmente os comerciários que atuam
em supermercados, farmácias e açougues, por
exemplo, estão na linha
de frente, garantindo
que a população tenha
acesso a alimentos e
remédios, artigos que
são essenciais. Por isso,
estamos nos mobilizando para garantir apoio
Motta e Amauri: trabalho para incluir os comerciários entre as
à iniciativa do deputado
categorias prioritárias na campanha de vacinação contra a Covid.
Motta e, com isso, gao país, estão na linha de vulneráveis à contami- rantir que nossa categofrente com o público e nação. A vacinação e a ria tenha um pouco mais
têm contato direto com consequente imunização de tranquilidade para
mercadorias,
embala- protegem a vida e saú- continuar com seu trabagens, cartões e dinhei- de dos trabalhadores e, lho, que é fundamental”,
ro. Estão, portanto, mais também, contribui para acrescentou Amauri.

Vacina e auxílio emergencial estão na pauta de luta das Centrais Sindicais

Em reunião virtual realizada no início
deste mês, o Fórum das
Centrais Sindicais, que
inclui a UGT, à qual nosso Sindicato é filiado,
esteve reunido para definir uma pauta com cinco eixos focados em en-
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frentar a crise de saúde
e econômica atualmente
atravessada pelo país.
“O debate se deu
em torno da busca de
soluções para a crise
que coloca em risco a
vida, a saúde, os empregos, a renda que atinge

todos os brasileiros e,
com maior gravidade,
os mais vulneráveis.
Entre outros pontos,
houve muita discussão
em torno da busca de
soluções para o problema que deve ser criado
com o fim do pagamento

do auxílio emergencial,
que, no entendimento
das Centrais, deve ser
prorrogado
enquanto
perdurar a pandemia”,
adiantou o presidente
do Sincomerciários e da
UGT-SP, Amauri Mortágua.

Trabalhadores que aderiram aos programas de redução de
jornada ou suspensão de contrato têm direito a estabilidade

Quando instituído o
Programa de Benefício Emergencial de manutenção do
emprego e salário – BEM, a
lei determinou um tempo de
estabilidade, que é garantia
no emprego, para os trabalhadores que ingressassem no
programa de redução proporcional da jornada de trabalho e
de salário ou no programa de
suspensão temporária do con-

trato de trabalho. Esta garantia
de emprego vigora durante o
tempo da redução ou da suspensão e por mais um período de igual tempo, após seu
encerramento. Por exemplo:
houve suspensão do contrato
de trabalho durante 3 meses:
a estabilidade será de mais
3 meses, a partir do dia em
que encerrou a suspensão; da
mesma forma: redução por 4

meses (foi permitida prorrogação do programa): garantia de
emprego por mais 4 meses, a
partir do dia que se encerrou
a redução. Esta estabilidade é
com salário integral e horário
normal do contrato.
Isto significa que, dependendo da época em que
ocorreu a emergência, o trabalhador pode ter estabilidade no
ano de 2021. Como se sabe, o

programa se encerrou no último
dia 31 de dezembro de 2020 e
não foi renovado pelo governo
federal; portanto, é possível que
haja comerciário que esteve no
programa na parte final do ano
de 2020 e, por isto, tenha estabilidade no início de 2021.
A título de orientação,
elaboramos abaixo alguns
exemplos, para que o comerciário verifique a sua situação.

Quem for demitido
sem justa causa, durante o
período de estabilidade, tem
direito, além de todas as ver-

bas rescisórias, também a
uma indenização adicional
correspondente a essa estabilidade, conforme determina

a lei, equivalente a cada tipo
de suspensão ou de redução.
E, ainda, a contagem
do prazo de aviso prévio deve

começar somente depois do
dia no qual ocorreria o encerramento do período da estabilidade.

Salário mínimo será de R$ 1100,00 em 2021

Já está em vigor o novo valor do salário
mínimo, que passou a ser de R$ 1.100 em 1º de janeiro. O anterior era R$ 1.045. A Medida Provisória
1.021/2020, que estabeleceu o reajuste, foi publicada no Diário Oficial da União em 30 de dezembro.
Com a mudança, o valor diário do salário mínimo
passou a ser de R$ 36,67 e o valor horário, R$ 5.
O reajuste repôs perdas com a inflação e, portanto, não teve aumento real. Mas está acima dos R$
1.088 previstos pelo Poder Executivo na proposta
de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada
pelo Congresso Nacional em dezembro.
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Cadastramento para receber kits de material escolar acontence entre 11 e 22 de janeiro
O Sincomerciários realiza, entre
os dias 11 e 22 de
janeiro, o cadastramento dos associados com filhos matriculados em escolas
e que têm direito a
receber kits de material escolar. Neste ano, a previsão
é distribuir cerca de
1.500 kits de material escolar entre
os trabalhadores do
comércio em todas
as cidades que integram a base territorial do Sindicato.

Amauri e Motta durante entrega do material no ano passado: incentivo à educação

Como fazer a inscrição
Para participar da
distribuição dos kits de
material escolar, basta preencher a ficha de
adesão publicada abaixo ou fazer o download no nosso site (www.
sincomerciariostupa.org.
br), anexando cópia do
holerite de dezembro de

2020 e entregar/enviar:
a) na sede do Sindicato (rua Guaianazes,
596, no centro de Tupã).
b) no escritório regional de Osvaldo Cruz
(rua Salgado Filho, 150,
sala 5).
c) no escritório
regional de Adamantina

(alameda Navarro de Andrade, 429).
d) pelo correio
(rua Guaianazes, 596 –
Centro, Tupã/SP. CEP
17601-130).
e) por e-mail: sincomerciarios@sincomerciariostupa.org.br.
f) ou ainda pelo

Whatsapp do Sincomerciários,
(14) 99763-1825.
Nestes dois últimos casos, basta escanear ou fotografar a ficha
e o holerite e anexar ambos os documentos na
postagem.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE TUPÃ, SEDE: RUA GUAIANAZES, 596 – CENTRO – CEP 17601-130. FONE: (14) 3496-4535, TUPÃ-SP.
ESCRITÓRIOS REGIONAIS: RUA SALGADO FILHO, 150, SALA 5 – OSVALDO CRUZ-SP I ALAMEDA NAVARRO DE ANDRADE, 429 – ADAMANTINA-SP.
SEDE RECREATIVA: CLUBE DOS COMERCIÁRIOS – RUA AIMORÉS, 811, CENTRO – TUPÃ-SP. FONE (14) 3441-5082.

