
Depois de muitas idas e vindas,
o Sindicato dos
Trabalhadores do Comércio

de Petrolina (Sintcope) definiu, junto
aos representantes patronais, o índice
de correção salarial e os pisos salariais
dos comerciários e motoristas, com
vigência 2021/2022. Os trabalhadores
do comércio terão um reajuste de
6,52%, passando o piso da categoria a
valer de R$ 1.150,00 para R$ 1.225,00
(o valor base para quem ingressa na
atividade é de R$ 1.100,00). Já o piso
para motorista entregador passará de
R$ 1.459,00 para 1.554,00.

A data-base dos comerciários é o
mês de março. Como a CCT será
homologada neste mês de agosto, os
trabalhadores terão direito a
pagamento retroativo, de março a
julho. Cada empresa deverá definir o
próprio cronograma de pagamento, no
valor de R$ 75,00 a cada mês,
contanto que os valores sejam pagos
até o quinto dia útil de novembro (ou
seja, não poderá ultrapassar a folha de
pagamento de outubro). O registro e
arquivamento do instrumento coletivo

na Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego de Pernambuco
deve ocorrer ainda na primeira
semana quinzena de agosto.

Entre os demais resultados da
Convenção Coletiva 2021/2022 para
os trabalhadores do comércio de
Petrolina, estão a definição dos
valores de diárias com pernoite (R$
77,00); diárias sem pernoite (R$
55,00); gratificação por domingos e
feriados (R$40,00) e lanche (R$
17,00).

A definição dos valores e do índice
é resultado de muito debate entre o
Sintcope e o sindicato patronal. A pauta
da Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) relativa a 2021/2022 havia sido
entregue, em tempo hábil, pelo
sindicato dos comerciários em janeiro
de 2021, mas apenas em maio
aconteceu a primeira rodada de
negociações. Até o final de julho, três
reuniões foram realizadas entre os
representantes das entidades sindicais
até a definição da CCT.
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A Assembleia dos
Trabalhadores do Comércio de
Petrolina, realizada no dia 29 de
janeiro de 2021, aprovou a
Contribuição Negocial da
categoria, que prevê um
desconto de 2,5% sobre o piso
salarial da categoria na folha de
pagamento de cada
empregado, no mês de
setembro de 2021. O desconto
é destinado ao Sindicato dos
Trabalhadores do Comércio de
Petrolina (Sintcope) para cobrir
as despesas com a campanha
salarial deste ano.

Fica assegurado aos
empregados beneficiários da
presente Convenção o direito de
oposição ao desconto, desde
que o exerça no prazo máximo
de 20 (vinte) dias a partir do
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registro e arquivamento do
presente instrumento coletivo,
na Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego de
Pernambuco. A oposição
somente será aceita se
procedida pelo próprio
empregado perante o
Sindicato, mediante
assinatura de documento
individual apropriado.

O Sintcope fica localizado
na Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, n° 947, Centro de
Petrolina e funciona das 9h às
12h e das 14h às 17h, nos dias
de segunda-feira a sexta-feira.
Mais informações podem ser
obtidas através do telefone
3861-5876 ou pelo site do
sindicato http://
www.sintcopepetrolina.org.br/



Um sindicato nada mais é do que uma
associação de trabalhadores que
busca defender os direitos de uma

categoria. As principais responsabilidades dos
sindicatos são a intervenção legal em ações
judiciais, orientação sobre questões trabalhistas,
participação na elaboração da legislação do
trabalho, recebimento e encaminhamento de
denúncias trabalhistas, preocupação com a
condição social do trabalhador e a negociação
de acordos coletivos.

Contudo, um sindicato forte e mais atuante
depende primordialmente da participação dos
trabalhadores - são eles que apoiam e
sustentam as ações da entidade sindical. Sem
a força do trabalhador, a organização sindical
pouco pode fazer.

de Petrolina (Sintcope) tem feito muito a favor
dos trabalhadores e trabalhadoras do setor de
comércio e serviços da maior cidade do Sertão
de Pernambuco. Mas, como toda entidade
sindical brasileira neste início da segunda
década do século, ele precisa aumentar sua
base de apoio, isto é, seu número de
associados.

A boa notícia é que a Campanha de
Sindicalização 2021 do Sintcope tem atraído
novos associados e reconquistado, para os
quadros da associação sindical, trabalhadores
que tinham ficado desempregados, mas
conseguiram recolocação profissional.

Saiba mais sobre os benefícios de ser um
sócio do Sintcope no nosso site:
www.sintcope.org.br e nas nossas redes sociais.
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A crise que o País atravessa não é desculpa para
inatividade. O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio
de Petrolina (Sintcope) mantem seu foco no trabalho
incessante e entre os importantes benefícios que passou
a oferecer aos seus associados neste 2021 está o
atendimento odontológico, que passou a ser realizado
na sede do próprio sindicato. O prédio passou por
reformas e agora inclui um moderno gabinete que, em
menos de um mês, realizou mais de 150 procedimentos.

O comerciário associado ao Sintcope tem à
disposição atendimento de emergência odontológica,
restaurações em resina, limpeza e profilaxia, aplicação
de flúor, exame de Raio X, aparelhos ortodônticos, e
extrações simples. Se necessitar de outros
procedimentos, o trabalhador sindicalizado pagará
apenas uma taxa.

Um serviço odontológico muito procurado é o da
ortodontia, que inclui a colocação de aparelhos nos dentes
e manutenção, também oferecidos pelo sindicato em
parceria com a OdontoSind. Sócios tem vantagens
exclusivas.

O atendimento é pré-agendado na secretaria do
Sintcope, com hora marcada, e segue rigorosamente os
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"Caros trabalhadores e trabalhadoras,
independente da vontade individual de cada
um, a representação sindical no Brasil se faz
por força de lei, e os sindicatos ainda são o
maior instrumento de luta e defesa dos direitos
individuais e coletivos da classe trabalhadora.

O Sintcope sempre atuou na
representação dos trabalhadores e das
trabalhadoras de forma equilibrada, com
respeito, isonomia, diálogo e compreensão,
sempre voltado para a política sindical. Essas
bandeiras devem ser mantidas, o que só será
possível com o apoio dos seus representados.

Para isso, precisamos estar juntos, fazer coro
na defesa da democracia, da igualdade de
direitos. Conclamo a todos os trabalhadores e
trabalhadoras a participarem das ações do seu
sindicato. A "união faz a força". Essa parece ser
a hora adequada para a união de todos os que
se sentem compromissados com o Sintcope.

O enfrentamento dos obstáculos afaga
nossa autoestima, nos estimula a sermos
eternos lutadores, pois as derrotas não cabem
dentro de nossos sentimentos. O ano de 2020
e o primeiro semestre de 2021 foram muito
difíceis para nós, trabalhadores; o Brasil

atravessa um dos momentos mais críticos de
nossa história, a perda de direitos, uma pro-
funda precarização do trabalho, milhões e
milhões de desempregados, e ainda uma
pandemia, que já levou mais de meio milhão
de pessoas. Os trabalhadores sentem na pele
os reflexos da recessão econômica, dos
desmontes dos direitos, mas não vamos
desistir.

Resistência é nosso lema. Faça sua parte,
se torne sócio. Juntos somos mais fortes!

Dilma Gomes - Diretora-Presidente do
Sintcope
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protocolos sanitários de prevenção do Covid.
SAIBA MAIS - Além de Assistência Odontológica, o

comerciário associado ao Sintcope tem à disposição
assistência jurídica, médica, jurídica e previdenciária, fora
benefícios exclusivos. Saiba mais visitando nosso site
www.sintcope.org.br e redes sociais.
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