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Filiado

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE TUBARÃO E REGIÃO

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

CONFIRA O PISO ESTABELECIDO EM CONVENÇÃO

PARA TODAS AS CATEGORIAS

Trabalhador, verifique aqui como ficaram os pisos e algumas condições estabelecidos em Convenção Coletiva que lhes são de direito para quebra
de caixa e demais benefícios. Caso as condições abaixo especificadas não estejam sendo cumpridas, procure-nos. Para obter informações mais completas, acesse o site do Sindicato dos Comerciários (www.trabalhadores.org.br) ou solicite nossa Cartilha do Comerciário.

PISO
Comércio
Varejista

R$ 1005,00

Farol
Shopping

(piso do comércio
acrescido de 10%)

R$ 1.105,50

Supermercados
de Tubarão

R$ 1.027,00

25% do piso

R$ 251,25
25% do piso

R$ 276,37

(empacotadores/embaladores)

25% do piso

(demais funções)

R$ 270,25

R$ 1.081,00

R$ 1.070,00

Top Brasil

Quebra
de caixa

(vendedores)

25% do piso

(embaladores)

R$ 267,50

R$ 1.021,00

25% do piso

Ceconvest

R$ 1.070,00

Termas do
Gravatal

R$ 1040,00

25% do piso

R$ 1.032,00

25% do piso

Concessionárias

Antecipação: 3.07%
R$ 1.063,68 a partir de maio

R$ 267,50
R$ 260,00

25% do piso

R$ 1.005,00

R$ 272,50

Limpeza, faxina, office-boy e
empacotador na boca-de-caixa:

Contabilidades

Office boy e até seis meses para
quem nunca trabalhou na categoria:

R$ 1.140,00
R$ 1030,00

Alimentação

Hora Extra

Escala

Comércio varejista não trabalha aos feriados
Receberão no dia
o valor de R$ 25,00

Não trabalhar por
dois feriados seguidos

Vale Compras de R$ 48 para
trabalhar até quatro horas;
R$ 70 para trabalhar além de
quatro horas. Alimentação gratuita

Todas as horas trabalhadas
no feriado com adicional
de 100%.

Folga num prazo
de 30 dias

Receberão no dia
o valor de R$ 25,00

Não trabalhar por
dois feriados seguidos

Todas as horas trabalhadas
no feriado com adicional
de 100%.

Receberão no dia
o valor de R$ 25,00.

Não trabalhar por
dois feriados seguidos

Todas as horas trabalhadas
no feriado com adicional
de 100%. Folga num prazo
de 30 dias

Receberão no dia, o valor de R$ 11
para trabalhar até quatro horas;
R$ 22 para trabalhar além
de quatro horas

Todas as horas trabalhadas
no feriado com adicional
de 100%.

R$ 265,92

R$ 1.090,00

Farmácias

FERIADOS

AUXILIO CRECHE:
Reembolso 10% do piso
(para um filho até 6 anos)

Não trabalhar 2 domingos
seguidos (um por um)

20% do piso

R$ 285,00

SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS
Sede Tubarão: rua Lauro Müller, 80, 3º andar, Centro. Fone/Fax: (48) 3622-2418 / Sub-sede Braço do Norte - 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)
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PL 4330: SOMOS TODOS
CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO!

O Projeto de Lei 4330, da Terceirização, foi aprovado na Câmara dos Deputados, apesar dos protestos do movimento
sindical e de boa parte da sociedade organizada. Esta aprovação representa uma verdadeira traição aos trabalhadores e trabalhadoras. Os deputados que votaram a favor da
terceirização não merecem nosso voto nem
nosso respeito porque aprovaram uma lei
que permite que empresas possam contratar
trabalhadores terceirizados em todos os
setores de produção, num verdadeiro ataque à Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT), jamais visto antes na história do país.
Dos 513 deputados, poucos são os que
lá estão para defender os interesses da
classe trabalhadora. Ao final, 230 deputados votaram favoravelmente ao projeto e
203 foram contrários. Agora, o projeto
segue para o Senado e depois para a presidenta Dilma, que pode sancionar ou não o
PL 4330.
Hoje, há cerca de 50 milhões de trabalhadores brasileiros contratados diretamente e de 12 a 13 milhões de terceirizados.
Com o PL 4330, em cinco a seis anos estima-se que a proporção de terceirizados será
de 60% a 40%. Consequências? Redução
de salário e, portanto, do mercado interno,
queda na arrecadação - que, aliás, sustenta
os projetos sociais - e redução geral dos
salários em torno de 30%.

Estes parlamentares catarinenses votaram SIM pela TERCEIRIZAÇÃO, num ato
de agressão aos direitos trabalhistas conquistados em décadas.

Edinho Bez (PMDB)

Valdir Cola o (PMDB)

Ronaldo Benedet (PMDB)

Esperidião Amin (PP)

João Rodrigues (PSD)

Mauro Mariani (PMDB)

Carmen Zano o (PPS)

Marco Tebaldi (PSDB)

César Souza (PSD)

Rogério Peninha (PMDB)

Celso Maldaner (PMDB)

Jorginho Melo (PR)

São eles também os que bancaram este golpe. Que sirva de lição a nós,
trabalhadores catarinenses, para que tenhamos uma ideia de quais políticos
nos representam verdadeiramente.
TERCEIRIZAÇÃO É:
# Redução de 30% do seu salário;
# Redução dos seus direitos
trabalhistas;
# Aumento da jornada de
trabalho;
# Maior adoecimento e acidentes
de trabalho;
# Você poderá ser demitido para
ser recontratado como
terceirizado, recebendo um salário
menor e sustentando duas
empresas com seu trabalho (a
contratante e a terceirizada);
# Um negócio em que só as
empresas saem ganhando e o/a
trabalhador/a só perde: salário,
direitos e sua saúde.

Diga
Não à terceirização
Não às Mps 664 e 665
Sim à democracia!

TRABALHADORAS ALMOÇAM NA RUA, CHOVA OU FAÇA SOL
Quando se trata do ambiente de trabalho, espera-se o
mínimo de condições para que se possa desempenhar as tarefas
exigidas com dignidade. Não é o que vem acontecendo para
algumas trabalhadoras de determinado estabelecimento comercial de Tubarão.
As funcionárias, que anteriormente contavam com uma
pequena cozinha para fazerem as refeições, agora perderam o
benefício e são obrigadas a almoçar ao relento, independentemente das condições climáticas: na chuva, ao vento, no frio
intenso. Não bastasse, ainda contam com a companhia de
animais que por ali circulam.

NÃO TRABALHE SEM REGISTRO EM CARTEIRA
A Carteira de Trabalho é o documento de identidade do trabalhador. Ela registra
todos os vínculos de trabalho que aquela pessoa já possuiu e as principais características desses contratos, como as funções desempenhadas, salários recebidos, promoções
etc. O empregado com carteira assinada tem a garantia do seu direito de receber benefícios como 13°salário, férias, descanso semanal remunerado, FGTS, entre outros.
Se a carteira já está assinada, não existe dúvida de que o trabalhador tenha direito
a estas verbas. A Carteira de Trabalho assinada é um documento essencial para o registro do contrato de trabalho, para solicitação de seguro desemprego, comprovar períodos de contribuição para o INSS e obter licença maternidade, aposentadoria ou auxílio
doença, por exemplo. É importante lembrar que a assinatura da carteira deve acontecer no primeiro dia de trabalho, mesmo que ainda seja um período de experiência.

FIQUE DE

OLHO
Atenção, comerciário e comerciária!
Fiquem atentos e não permitam o
assédio moral. Situações que caracterizam assédio moral, além de outras:
Ü Colocar um trabalhador controlando e vigiando o colega, disseminando desconfiança e medo;
Ü Ameaçar o funcionário para que
o mesmo não se associe ao Sindicato;
Ü Condicionar a concessão de um
direito à exigência de produção e
limite de faltas;
Ü Controlar consulta médica;
Ü Controlar o tempo de ida ao
banheiro;
Ü Criticar o funcionário em público;
Ü Espalhar boatos difamatórios
contra o funcionário;
Ü Dar ordens desnecessárias,
desvalorizar a atividade do trabalhador;
Ü Discriminar salários por preconceito sexual, racial ou religioso;
Ü D i s c r i m i n a r t ra b a l h a d o re s
doentes;
Ü Desvio de função;
Ü Não fornecer ou retirar os
instrumentos de trabalho;
Ü Deixar o funcionário sem fazer
nada;
Ü Punir pelo não cumprimento de
metas;
Ü Revistar o trabalhador;
Ü Sobrecarregar o trabalhador
com várias tarefas;
Ü Usar palavras de baixo calão para
ofender e humilhar os trabalhadores.

O resultado disso tudo para as vítimas
de assédio é a emoção negativa, como
medo, raiva, tristeza, desconfiança e
principalmente vergonha. As vítimas
sofrem ainda com pressão alta,
distúrbios cardíacos, endócrinos e
digestivos, alcoolismo e dependência
em drogas. Nos casos em que a situação perdura por muito tempo podem
surgir pensamentos suicidas.

Elizandra R. Anselmo,
presidenta do Sindicato
dos Comerciários

