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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE TUBARÃO E REGIÃO

Só se perde quando se desiste. Gestão Sindicato é pra lutar

PLEBISCITO: POR UM SISTEMA POLÍTICO

INCLUDENTE E DEMOCRÁTICO

Já ouviu falar do Plebiscito Popular? De 1º
a 7 de setembro todos nós, brasileiros, participaremos de um momento ímpar que vai
discutir o sistema político brasileiro e torná-lo
menos excludente e desigual. É o “Plebiscito
Popular: por uma constituinte exclusiva e
soberana do sistema político”, e o Sindicato
dos Comerciários vai participar ativamente
deste processo.
Vote «sim» pela Reforma Política. Dos 513
deputados federais, 390 se elegeram com
campanhas milionárias. Quem financia estas
campanhas são grupos econômicos milionários.
Depois de eleitos, esses parlamentares
vão obedecer quem financiou suas
campanhas, e não quem votou neles.
Nós, brasileiros, precisamos de uma
reforma do sistema político que mude o modo
de fazer política e de fazer as leis. Mas os
grandes grupos que financiam as campanhas
eleitorais são contra a reforma política. Por
isso, o Congresso não a faz.
De 1º a 7 de setembro, participe e vote
SIM no Plebiscito Popular da Constituinte
Exclusiva para a Reforma Política. Haverá
urnas nas empresas, faculdades, colégios,
sindicatos e no seu bairro.
Qualquer pessoa ou grupo pode organizar
um local de votação com uma urna. Saiba

Oportunidade

SINDICATO OFERECE
CURSO DE LEGISLAÇÃO
Você conhece seus direitos? Sabe
como usar as leis trabalhistas a seu favor
no dia-a-dia do trabalho? No próximo dia
10 de setembro o Sindicato vai realizar um
curso de Legislação Trabalhista.
O curso, totalmente gratuito, acontecerá na sede do Sindicato dos Comerciários e terá início às 18h, com um delicioso
café para recepcionar os participantes.
Inscreva-se na sede do sindicato ou
através do fone 3622-2418. Corra, as
vagas são limitadas!

mais em www.plebiscitoconstituinte.org.br.
Panfletagem - Os sindicatos cutistas de
Tubarão, juntamente com a Cúria Diocesana,
estão trabalhando na divulgação do Plebiscito
Popular em toda a região.
No dia 9 de agosto os diretores do Sindicato
dos Comerciários, Sintresc, Sintermut, Sindicato

dos Ferroviários e do Sinpaaet realizaram
panfletagem sobre o Plebiscito Popular no
Centro de Tubarão.
No dia 19 de agosto os diretores sindicais
realizaram outra panfletagem sobre o
Plebiscito Popular, desta vez no campus da
Unisul, sendo todos muito bem
recepcionados pelos alunos da universidade

COMERCIÁRIOS PREPARAM-SE PARA

O GRITO DOS EXCLUÍDOS
Neste dia 07 de setembro o Sindicato dos Comerciários irá, mais uma vez, participar do tradicional manifesto Grito dos Excluídos, durante o desfile cívico na avenida Marcolino Martins Cabral, em Tubarão.
O Grito dos Excluídos é uma manifestação popular
carregada de simbolismo, é um espaço de animação e
profecia, sempre aberto e plural de pessoas, grupos,
entidades, igrejas e movimentos sociais comprometidos
com as causas dos excluídos.
Comerciário, venha fazer parte desta manifestação
genuinamente popular, mostrando nossas insatisfações e
angústias e provando que, juntos, somos muito mais
fortes e, assim, poderemos conquistar nossos objetivos
de maneira mais fácil.

ATENÇÃO: VEM AÍ
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DEPUTADOS ADIAM VOTAÇÃO DO PROJETO

DE PROIBIÇÃO DO AMIANTO

No dia 05 de agosto trabalhadores e trabalhadoras de diversas regiões de Santa Catarina compareceram à
reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Com cartazes nas
mãos com a imagem de um trabalhador adoentado, a reivindicação era pela aprovação do projeto que proíbe
a comercialização e extração do amianto no território catarinense.
Diversas categorias de trabalhadores organizados pela CUT pressionaram os deputados que fazem parte
da Comissão para aprovar o projeto que visa à garantia de saúde para centenas de trabalhadores que tem
contato com este mineral cancerígeno.
No entanto, o relator do projeto, deputado Nei Ascari (PSD), que no ano passado já tinha se colocado
contrário ao banimento do amianto
em Santa Catarina, pediu vistas ao
projeto para avaliá-lo com mais
profundidade. A votação foi adiada
para 02 de setembro.
O deputado Neodi Saretta (PT),
responsável pela Frente Parlamentar
de Saúde do Trabalhador destacou a
urgência na votação deste projeto
que está relacionado à saúde. “O
projeto vem sendo debatido há
muito tempo nessa casa. Precisamos
nos posicionar com urgência, pois a
vida de centenas de pessoas depende do nosso parecer”, salientou
Neodi.

COMERCIÁRIOS: PRESIDENTA ASSUME VAGA NA CÂMARA DE TB
Uma importante conquista para todos nós, trabalhadores no comércio! No último dia 03 de julho nossa presidenta Elizandra Rodrigues
Anselmo assumiu interinamente uma cadeira na Câmara de Vereadores
de Tubarão, pelo período de dois meses.
Esta é uma excelente oportunidade para que nossa representante,
sempre ao nosso lado em nossas lutas diárias, mostre toda sua competência e dedicação na luta por nossos direitos. Também é a chance de sermos
ouvidos e atendidos, para que tenhamos voz e vez.
Na imagem, Elizandra está acompanhada dos companheiros de bancada
Clodoaldo de Medeiros e Nilce Margotti.

CUT: evento discute crescimento sindical
Estivemos presentes na Regional Sul da CUT, que debateu
“O papel da CUT e o crescimento das demais centrais sindicais
na região Sul de Santa Catarina”. O evento contou com a
participação do secretário de Administração e Finanças da CUT
nacional, Quintino Marques Severo, e do presidente da CUT no
Estado, Neudi Giachini.
Participaram representantes de diversos sindicatos da
região Sul: Sindicato dos Ferroviários, o Sinpaaet, o Sintermut,
Rodoviários de Araranguá; Bancários de Criciúma, SindiSaúde
(Criciúma); Siserp (servidores da prefeitura de Criciúma);
Eletricitários de Capivari de Baixo e Comerciários de Araranguá.

SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS
Sede Tubarão: rua Lauro Müller, 80, 3º andar, Centro. Fone/Fax: (48) 3622-2418
Sub-sede Braço do Norte: avenida Felipe Schimidt, 1026, Centro. Fone: (48) 3658-4352
www.trabalhadores.org.br / comerciarios@trabalhadores.org.br
Acompanhe-nos no Facebook: www.facebook.com/comerciariossindicato
Jornalista responsável: Cíntia Teixeira dos Santos (SC 01519-JP)

FIQUE DE

OLHO
 Atenção: não existe período
de experiência de três dias ou de
menos de trinta dias sem remuneração. O contrato de experiência
se faz no ato da contratação. Se
não for feito, já caracteriza contrato por prazo indeterminado.
Exija um contrato de experiência
assinado e registrado na carteira
de trabalho, que pode ser feito
por um período mínimo de trinta
dias (podendo ser prorrogado por,
no máximo, noventa dias).
 Você recebe comissão? As
comissões devem integrar o
salário e vir em folha, incidindo
sobre o cálculo de horas extras,
DSR, férias, 13º salário, aviso
prévio, verbas recisórias, FGTS E
INSS. Se o trabalhador precisar se
afastar por doença, acidente de
trabalho ou for se aposentar, só
receberá o que constar em folha!
 Eventos - No último dia 15 de
julho participamos de um evento
de negociação sindical organizado pela Fecesc. Já nos dias 16 e 17
de julho acompanhamos o Seminário Política, Sindicalismo e
Estado e o Futuro dos Trabalhadores, também organizado pela
Fecesc. Nos dias 5 e 6 de junho
acompanhamos o 3º Congresso
de Direito Sindical, em Minas
Gerais.
 As eleições estão chegando e
lembramos da importância de se
votar com consciência e compromisso com o futuro de todos.
Pesquise o projeto de cada um
dos candidatos, avalie qual deles
traz propostas concretas para a
classe trabalhadora. Faça sua
parte!

Elizandra R. Anselmo,
presidenta do Sindicato
dos Comerciários

