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Sindicato dos Empregados no Comércio de Campos do Jordão e Região

Em 2012, o Sincomerciários garante
grandes conquistas para a classe comerciária
O Sindicato dos Comerciários começa 2012 com
grandes novidades para a categoria comerciária.
A primeira foi conseguir fechar um dos maiores
acordos coletivos de trabalho dentre todas as demais categorias profissionais, sendo 9,8% para o
ano-base 2011-2012 e 10,5% para os pisos normativos de ingresso. “Temos certeza que nossos companheiros, empregados no comércio, estão muito
satisfeitos com esse reajuste, bem acima da inflação”, disse no ato da assinatura Carlos Dionísio de
Morais, presidente do Sindicato dos Comerciários.
Além disso foram mantidas na Convenção Coletiva
de Trabalho as principais cláusulas sociais, que
beneficiam os comerciários e seus dependentes.
Confira abaixo os pisos salariais estipulados, com vigência a partir de 01/09/2011.
Empresas em geral:
a) empregados em geral ...............................R$ 862,00
b) caixa............................................................R$ 928,00
c) faxineiro e copeiro.......................................R$ 761,00
d) office boy e empacotador..........................R$ 609,00
e) garantia do comissionista.........................R$ 1.014,00

Presidentes Carlos Dionísio (Sincomerciários) e
Dan Guinsburg (Sincovat) durante assinatura

Empresas de Pequeno Porte (EPP):
a) piso salarial de ingresso .................................R$ 735,00
b) empregados em geral...................................R$ 816,00
c) Operador de caixa.........................................R$ 878,00
d) faxineiro e copeiro..........................................R$ 720,00
e) office boy e empacotador.............................R$ 578,00
f) garantia do comissionista................................R$ 961,00

Microempresas (ME):
Feirantes e Ambulantes:
a) Empregados em Geral...............................R$ 780,00 a) piso salarial de ingresso..................................R$ 697,00
b) empregados em geral...................................R$ 780,00
c) operador de caixa.........................................R$ 854,00
d) faxineiro e copeiro..........................................R$ 699,00
Micro Empreendedor Individual – MEI:
a) piso salarial de ingresso .............................R$ 697,00 e) office boy e empacotador.............................R$ 569,00
b) empregados em geral...............................R$ 780,00 f) garantia do comissionista................................R$ 917,00

Comerciários de concessionárias e distribuidoras de veículos
também asseguram aumento através do Acordo Salarial
A assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho entre a Federação dos Comerciários do Estado
de São Paulo (Fecomerciários) e o Sindicato dos
Concessionários e Distribuidores de Veículos
(Sincodiv), garantiu aos comerciários desta área um
aumento real de 3,4% acima da inflação oficial de
7,3%. Para quem ganha acima do piso, o aumento

Foi de 2,2 pontos percentuais de aumento real.
Sendo assim, a Convenção com data base em
outubro, fechou um acordo salarial de 10,7% nos
pisos, e 9,5% para quem ganha acima do piso.
Para o Presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos
Motta, esta foi mais uma excelente vitória da categoria, que repete o bom acordo do varejo.
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Em 2012, tem mais novidades para você!
Campanha “Mamãe Feliz”
Neste ano, o comerciário ainda receberá mais um benefício,
é o Kit Maternidade. Através da Campanha “Mamãe Feliz”, o
sindicato vai presentear à comerciária gestante associada, ou
ao comerciário associado que será pai, uma bolsa composta por
itens básicos de higiene e uso pessoal para o enxoval de seu
filho(a) nascido em 2012, ou que estará prestes a nascer.
É o Sincomerciários participando de um dos momentos mais
importantes de suas vidas, que é a chegada de mais um mebro
na família! Aguarde mais informações em nossos boletins.

Visite nosso site:
www.sincomerciariosvp.org.br
Acompanhe as notícias do Sindicato pelo:
www.facebook.com.br/sincomerciariosvp
www.twitter.com/sincomerciariosvp

Site, Blog e Redes Sociais
Em 2012, o Sincomerciários ainda tem mais uma
novidade! É o nosso novo site, mais moderno, mais
dinâmico e interativo, onde você poderá conferir
tudo o que acontece no sindicato e na sua cidade.
E você ainda poderá comentar e compartilhar
suas notícias preferidas nas redes sociais. Além
do Boletim Informativo Sincomerciários Online,
enviado semanalmente em seu email. Acesse já!

Está chegando o grande dia!
Vem aí, a 6a. Festa dos Comerciários!
O Sincomerciários já está nos preparativos para
a maior comemoração de 1o. de Maio da região.
A já tradicional festa que reúne comerciários de
toda a nossa base territorial, neste ano pretende
levar ao Clube dos Comerciários mais de três mil
pessoas entre comerciários, familiares e autoridades,
oferecendo o famoso almoço com churrasco, bebidas, além dos sorteios de prêmios, que agita a
moçada.
Em 2012, a Festa de 1o. De Maio dos Comerciários superará as expectativas e você não poderá
ficar de fora! Se você é associado, fique atento à
validade de sua carteira de sócio. E se você ainda
não é, associe-se já, ainda dá tempo de você participar da mais famosa festa do trabalhador! Aguarde mais informações pelos nossos boletins.
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Festa de 1o. De Maio de 2011 no
Clube de Campo dos Comerciários
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