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F O T O S  D E S TA  E D I Ç Ã O :   A c e r v o  P e s s o a l  -  D I V U LG A Ç Ã O  /  G o o g l e  I m a g e s 

VENCEMOS A PRIMEIRA BATALHA!
Após forte pressão dos trabalhadores, classe patronal cede e sindicato 
consegue renovação dos benefícios da convenção coletiva.

TODOS OS DIREITOS
FORAM GARANTIDOS
Após uma campanha salarial iniciada em 
Outubro de 2020, sendo a data base para 
as negociações Janeiro, Sechorbs alcança 
primeira vitória e trabalhadores têm seus 
direitos garantidos com assinatura da re-
novação da nova Convenção Coletiva de 
Trabalho. Acompanhe nesta edição toda 
luta para manter direitos que o sindicato 
enfrentou nesta campanha salarial 2021 e 
os próximos passos das negociações para 
reajuste salarial.

RESCISÕES DE CONTRATO 
DEVEM TER ASSISTÊNCIA
DO SINDICATO
Seja de forma remota ou presencial, sindi-
cato garante assistência obrigatória nas 
rescisões contratuais, sob multa de 10% 
no valor das verbas rescisórias.

FOLGA EXTRA NO MÊS
DO SEU ANIVERSÁRIO
“Sechorbs Day” é mantido e trabalhado-
res têm direito a uma folga extra no ano. 

Presidente do Sechorbs, sr. Francisco Pereira de Andrade, durante a assinatura da renovação
dos benefícios da Convenção Coletiva de trabalho em 2021, após reunião com patronal.

(14) 99629.4132WHATS SINDICATO
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Conseguimos! Apesar da tentativa patronal em frustrar 
a negociação coletiva 2021 com a possível NÃO ASSI-
NATURA do contrato coletivo de trabalho deste ano, o 
sindicato deu um grande passo rumo a conservação dos 
direitos do trabalhador. Agora a próxima missão é ne-
gociar o reajuste salarial e demais cláusulas econômicas. 

ENTENDA A NEGOCIAÇÃO DESTE ANO - PRO-
POSTA PATRONAL:
O Sechorbs realizou sua assembleia geral com os tra-
balhadores em 23 de Outubro de 2020, protocolando 
a pauta de reivindicações dos trabalhadores no dia 27 
de Outubro do ano passado. A data base da categoria 
é JANEIRO, ou seja, a convenção teria vigência até 
31/12/2020. Observando o ano dificultoso e atípico por 
conta da pandemia, o Sindicato sempre esteve à disposi-
ção patronal para negociarmos algo justo, pagável e que 
visasse a manutenção dos salários e garantia dos demais 
benefícios. Após várias reuniões informais para discus-
são do pleito, foi agendada uma reunião entre as partes 
para resolução da lide no dia 31 de Dezembro de 2020. 
 Nesta ocasião, foi apresentado aos trabalha-
dores uma PAUTA PATRONAL, protocolada ANTES 
da pauta dos empregados (13 de Outubro), que visava 
dentre tantas narrativas retirada de direitos e abaixar 
salários.
 Além disso, soubemos que os resultados espe-
rados por parte patronal eram de NÃO ASSINAREM A 
CONVENÇÃO COLETIVA este ano, para que assim, 
com o fim da sua vigência, as empresas cumpririam ex-
clusivamente o texto legal (CLT), podendo pagar inclu-
sive o SALÁRIO MÍNIMO ESTADUAL (pouco mais de 
R$ 1100,00).

NOSSA LUTA TEVE ÊXITO!
Após grande pressão do sindicato e intensa negociação 
com a classe patronal, conseguimos o primeiro objetivo: 
GARANTIMOS DIREITOS - A CCT 2021 FOI RENO-
VADA. 

TRABALHADORES OBTÉM PRIMEIRA VITÓRIA:
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FOI 
RENOVADA E TODOS OS DIREITOS GARANTIDOS.
Primeiro passo da campanha 
salarial 2021 obteve êxito na 
GARANTIA DOS BENEFÍCIOS 
DA CONVENÇÃO COLETIVA. 
Agora, o sindicato seguirá na 
agenda de negociação para 
resolução do conflito em
pauta: reajuste salarial e 
demais cláusulas econômicas.

SALÁRIO
O reajuste salarial que ocorre sempre em Janeiro, ex-
cepcionalmente este ano, em observância a grave crise 
econômica causada pela pandemia em decorrência do 
Coronavírus (COVID-19) no ano de 2020, será nego-
ciado até a próxima negociação coletiva. Isso significa 
que a intenção patronal de reajuste 0% foi FRUSTRA-
DA e que agora, a luta continuará para reajuste salarial. 

REAJUSTE RETROATIVO
Quando isso ocorrer, o índice deverá ser aplicado de 
forma retroativa. Por exemplo, se os trabalhadores 
chegarem a um acordo em JUNHO/2021, as empresas 
deverão reajustar as remunerações a partir desta data, 
PAGANDO A DIFERENÇA DE RETROATIVO.

A LUTA CONTINUA
Desde o ano passado o cenário é atípico. Trabalhador, 
tenha consciência disso: a luta está diferenciada, prin-
cipalmente pela crise econômica causada pela CO-
VID-19, lockdown e demais problemas financeiros 
alegados por muitas empresas. Apesar de muitas em-
presas terem lucro ou ao menos não terem perdas nes-
te período, o argumento patronal tem sido a crise do 
COVID-19. Respeitamos e nos solidarizamos com isso, 
como trabalhadores! Mas repudiamos quaisquer tenta-
tivas de RETIRADA DE DIREITOS! Isso não concor-
damos. Por isso lutamos.

ALGUMAS PROPOSTAS DO 
PATRONAL REJEITADAS

PELOS TRABALHADORES!
O Sindicato recebeu pauta patronal que 

pretendia, dentre algumas mazelas:

a) reajuste salarial 0% em 2021 
LIQUIDARIA qualquer hipótese 

de reajuste neste ano

b) REDUÇÃO do salário normativo
de R$ 1550,00 para R$ 1400,00

c) NÃO PAGAR A PRODUTIVIDADE 
participação nos lucros R$ 0,00

d) EXTINÇÃO DO SECHORBS DAY 
Fim da folga extra no mês de aniversário

e) REDUÇÃO do triênio de 3% para 1%
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CONFIRA ALGUNS BENEFÍCIOS 
GARANTIDOS PELO SINDICATO 
NA CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO COM A RENOVAÇÃO:

DEU O QUE FALAR! 
As propostas das empresas não 
“cairam muito bem”para a categoria, 
o que gerou revolta e indignação por 
parte dos trabalhadores. Veja abaixo
alguns comentários nas redes sociais...

@SECHORBS

SIGA E CURTA
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021

Observando a data base no mês de JANEIRO da categoria de hotéis, restaurantes e bares 
de Bauru e região. Observando a pandemia causada em decorrência do Covid-19, bem 
como os decretos municipais, estando o Estado de São Paulo em estado de calamidade 
pública durante maior parte do ano de 2020. Cumprimentamos cordialmente a quem 
possa interessar.

O SECHORBS, sindicato dos empregados no comércio hoteleiro, restaurantes e bares de 
Bauru e região, vem externar sua NOTA ORIENTADORA através desta, sobre a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2021, recém acordada entre Sindicato laboral (trabalhadores) x 
Sindicato Patronal (grupo econômico).

LINHAS GERAIS DA CCT 2021
Após um ano atípico e com muitas dificuldades enfrentadas, o setor de hotéis, bares e 
restaurantes inicia 2021 com uma inabitual Convenção Coletiva de trabalho, que após 
tratativas não haver convergência entre as entidades patronal e dos empregados sobre 
o índice de reajuste que será aplicado aos trabalhadores, chegou-se ao consenso das 
partes em, no momento, haver especificadamente a RENOVAÇÃO das cláusulas sociais, 
deixando para um momento próximo a definição do índice de reajuste salarial e demais 
cláusulas econômicas. Ou seja, o reajuste salarial ainda será negociado em um próximo 
momento, tendo como base a partir do INPC auferido em 2020. 

ÍNDICE DE INFLAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO COLETIVA
O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), denominador principal que norteia 
a negociação coletiva de trabalho para reajuste salarial dos trabalhadores, em 2020 
acumulou 5,45%. 

 Sendo assim, o sindicato ORIENTA: 
 
 1. Apesar da ainda não definição do valor que será aplicado à remunera 
 ção dos trabalhadores, o sindicato instrui aos escritórios e empresas a rea 
 justarem na liberalidade os salários auferidos no índice mínimo do INPC 2020,  
 que foi 5,45%, evitando assim o pagamento futuro ACUMULADO RETROATIVO  
 muito alto, o que poderá gerar ainda mais dificuldade ao empregador.

 2. ORIENTAMOS também que as empresas encaminhem ao sindicato sua NE 
 CESSIDADE (pois entendemos o ano dificultoso que passamos por conta da  
 pandemia) e proponham, através de um ACORDO COLETIVO DE TRABALHO,  
 o índice de reajuste  desejado para que, em acordo, possamos sanar essa lide,  
 o que traria uma pacificação quanto aos custos futuro que a empresa desem 
 bolsará para o pagamento retroativo do índice de reajuste quando negociado  
 com o patronal, que ocorrerá até o término da vigência desta Convenção Cole 
 tiva 2021 e deverá ser pago de forma cumulativa e retroativa aos meses do  
 ano corrente.

Nos colocamos à disposição dos escritórios de contabilidade e empresas do setor para 
sanarmos quaisquer dúvidas e acolhermos as propostas enviadas, certos da compreen-
são e complacência.

O MOMENTO É DE UNIÃO!
Apesar da não convergência so-
bre o índice de reajuste salarial até 
o momento, o sindicato busca, 
através dos Acordos Coletivos de 
trabalho, alcançar pacificação do 
índice de reposição salarial por 
grupos de empresas, de acordo com 
a necessidade e porte de cada uma. 
A categoria é plural e já havíamos 
proposto isso ao patronal sobre 
a pluralidade do setor. Na diversi-
ficação das empresas pequenas, 
médias e grandes, o trabalhador 
sofre em todas as hipóteses pois 
ainda não percebe  seu reajuste na 
remuneração. A medida beneficiará 
ambas as partes, trabalhadores e 
empresas, pois havendo o consenso 
antes mesmo da aplicação do índi-
ce de inflação na CCT futuramente, 
evitará que as empresas paguem o 
valor de reajuste retroativo acumu-
lativo aos meses do ano corrente. 
Por isso, os trabalhadores estão 
dispostos a negociar. Veja a nota ao 
lado e procure o sindicato para jun-
tos somarmos esforços e sairmos 
desta crise!

Francisco Pereira de Andrade 
é fundador,  diretor-presidente do Sindicato dos Empregados 
no Comércio Hoteleiro, Restaurantes e Bares de Bauru e Região 
e vice presidente da FECHSESP, Federação dos Empregados no 
Comércio Hoteleiro e Similares do Estado de São Paulo

P A L A V R A  D O  P R E S I D E N T E  -  N O T A  O F I C I A L  O R I E N T A D O R A  À S  E M P R E S A SNOTA ORIENTADORA 
DO SINDICATO DOS EM-
PREGADOS NO COMÉR-
CIO HOTELEIRO, RES-
TAURANTES E BARES 
DE BAURU E REGIÃO


