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Mogi Guaçu, 11 de outubro de 2.021 

 

Ofício circular nº 05/2021 

 
Ilustríssimo Senhor 
Sanae Murayama Saito 
Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campinas – Sindivarejsita  
 
 

Assunto: CONTRAPROPOSTA PARA NEGOCIAÇÃO COLETIVA DO ANO 2021/2022 – CLÁUSULAS ECONÔMICAS 
E SOCIAIS, CALENDÁRIO 2021/2022  

 

Prezado Presidente, 

Em atenção ao Of. Pres. Nº 25/2021, em que o sindicato recusou nossa Pauta 

encaminhada no dia 27/08/2021 e dando continuidade a contraproposta feita por vossa Senhoria nos termos 

que segue: 

1) Reajuste Salarial de 10,42% referente do INPC acumulado entre 01 de 

setembro de 2020 a 31 de agosto de 2021, sendo esse índice parcelado em 2 vezes: a) reajuste de 4,42% junto 

com a folha salarial de setembro de 2021, incidente sobre o salários de 01 setembro de 2020;  b) a 

complementação do reajuste de 10,42% junto com o folha salarial de fevereiro de 2022 incidente sobre o 

salários de 01 de setembro de 2020;  2) Pisos Normativos com aplicação do mesmo reajuste e parcelamento 

previsto no item “1”; 3) Demais cláusulas de conteúdo econômico: reajuste linear de   10,42% (dez virgula 

quarenta e dois por cento);  4) Inserção de clausula de livre negociação de reajuste  entre empresa e 

empregado para salários superiores da R$ 5.000,00 (cinco mil reais)   5) Manutenção das demais cláusulas da 

CCT anteriores. 

O Sincomerciários de Mogi Guaçu, através de sua presidente Sra. Solange 

Aparecida de Castro Silva, vem encaminhar a companheira presidente, a nossa reivindicação de 

contraproposta, como segue na ordem do pedido: 

1) Reajuste Salarial de 10,42% referente ao INPC acumulado – ACEITO para 

pagamento no mês de outubro de 2.021, retroativo a setembro de 2.021 

ou podendo ser parcelado em 2 vezes: CONTRAPROPOSTA - a) reajuste de 

6 % junto a folha salarial de outubro de 2.021, incidente sobre salário de 

setembro de 2.020, retroativo a setembro de 2.021 e as diferenças de 

percentuais nos salários de setembro a dezembro de 2021, bem como, 

diferença do diferença do 13º salário, podendo ser pagos em até 2 

parcelas em janeiro e fevereiro de 2.022. No caso de rescisão contratual 
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deve ser aplicado o índice de 10,42%. b) complementação do reajuste de 

10,42% junto a folha salarial de janeiro de 2.022 incidente sobre salários 

de setembro de 2.020.  

2) Pisos Normativos com aplicação do mesmo reajuste e parcelamento 

previsto no item “1” – ACEITO 

3) Demais cláusulas de conteúdo econômico: reajuste linear de   10,42% (dez 

virgula quarenta e dois por cento) – ACEITO 

4) Inserção de clausula de livre negociação de reajuste  entre empresa e 

empregado para salários superiores da R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – 

RECUSADO 

5) 5) Manutenção das demais cláusulas da CCT anteriores - ACEITO 

 

O Sincomerciários de Mogi Guaçu levando em consideração os argumentos 

elencados na contraproposta da cara companheira aceitou a maioria do pedido e pede que o Sindivarejista 

considere as propostas encaminhadas por este, pois na mesma proporção os efeitos impactantes da pandemia 

assolaram a todos os trabalhadores atingindo e desvalorizando seu salário, mediante ao alto índice de 

inflação.  

Ficamos no aguardo de um breve retorno para que possamos continuar as 

tratativas. 

Desde já agradeço a atenção e aproveito o momento para enviar nossos 

cordiais saudações sindicalistas. 

 

 

 
 

 

 

 

 


