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“O interesse de todos supera as necessidades de cada um.”
NOVA SEDE: AV. BENEDITO ZANCANER, 720 - JARDIM DO LAGO - CEP.: 15801-440 - CATANDUVA-SP

Sincomercio
garante serviços e
vantagens para os
comerciantes de
Catanduva

O Sindicato do Comercio Varejista de
Catanduva – Sincomercio, relaciona
uma série de serviços e vantagens para
os comerciantes locais, possibilitando
desta forma, que a categoria invista
em sua empresa e tenha oportunidade
de expandir.

de maior movimento, cobertura de horários de
REPIS
almoço, dentre tantas outras. A medida beneficia
O Regime Especial de
o comerciante além de oxigenar o mercado de
Pisos Salariais (REPIS),
trabalho.
é o sistema previsto nas
Convenções Coletivas
de Trabalho 2016/2017.
BANCO DE HORAS
Na prática, as micro e
O Banco de Horas foi regulamentado nas Convenpequenas empresas
ções Coletivas de Trabalho 2016/2017. Assim, as
que aderirem, poderão horas extras laboradas pelo trabalhador, ficarão no
praticar valores de pisos banco de horas e poderão ser utilizadas por ele em
salariais diferenciados, nesse caso, inferiores àqueoutros dias.
les praticados pelas demais empresas,
Conheça
além de terem simplificadas outras
HORÁRIO DIFERENCIADO
obrigações decorrentes da norma
As micro e pequenas empresas
e saiba mais
coletiva.
agora
optar por abrir em
sobre esses serviços horáriospoderão
diferenciados. De segunque estão ao seu da à sexta-feira, o comerciante que
JORNADA PARCIAL DE
alcance!
solicitar, poderá abrir às 9 horas e
TRABALHO
fechar às 19 horas. Aos sábados a opção
A Jornada Parcial de Trabalho, conquisserá das 9 horas às 14 horas.
tada pelo Sincomercio Catanduva na Convenção
Coletiva de Trabalho 2016/1017, já é uma
realidade para o comerciante local. Com a Jornada
ABERTURA AOS DOMINGOS E FERIADOS
Parcial de até 25
Em Catanduva, apesar da Lei Municipal que proíbe
horas semanais é
o funcionamento do comércio aos domingos e
possível que cada feriados, o Sincomercio conquistou, em Convenção
empresa atenda
Coletiva, o direito aos empresários locais de
suas necessidades
abrirem em determinados domingos e feriados,
como reforço nos
garantindo o incentivo a economia da cidade.
dias ou horários
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