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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

COMERCIÁRIOS FECHAM CONVENÇÃO

COLETIVA E PISO VAI A R$ 930
No último dia 05 de dezembro o Sindicato dos Comerciários finalmente fechou a Convenção Coletiva de Trabalho do Comércio
2013/2014. O piso salarial do comércio ficou em R$ 930,00, além de 8% de reajuste para os demais salários (acima do piso). A quebra de caixa
fica em 25% do valor do piso, ou seja, R$ 232,50.
Já o piso dos Concessionários ficou em R$ 945,00, com 7% de reajuste para salários com valores acima do piso. Os ópticos também receberão piso salarial de R$ 930,00 e reajuste de 8%, para salários acima do valor mínimo.
Lembramos que é fundamental obedecer às regras dos domingos: nenhum trabalhador deve trabalhar por três domingos consecutivos.
Trabalha-se dois e folga-se um. Confira, logo abaixo, como calcular suas horas extras.

TRABALHADOR, CONHEÇA SEUS DIREITOS
Lanche - É obrigatório o fornecimento de alimentação aos empregados quando estes estiverem trabalhando em regime extraordinário.
Apesar da alimentação não ter valor estabelecido, sugerimos que seja fornecida no valor minimo de R$ 10,00 por empregado, como tem definido constantemente a Justiça do Trabalho de nosso município (art. 7, XV da CF e art. 67 da CLT).
Folga Semanal - Todo trabalhador tem direito a um dia ininterrupto de folga durante a semana, ou seja, a lei permite o trabalho de no máximo seis dias consecutivos, o sétimo tem que ser de folga (art. 7, XV da CF e art. 67 da CLT).
Folga no Domingo - Todo trabalhador tem direito a um domingo de folga após dois domingos trabalhados, ou seja, somente pode ser solicitado o trabalho em dois dos três domingos que o comércio abrirá nesse Natal (Lei 11.603/07).
Horas Extras - As horas extras trabalhadas no comércio devem ser pagas em dinheiro. Não é possível trocá-las por folga ou qualquer outra
condição, inclusive para os funcionários comissionados que também deverão receber as horas extras sobre as comissões (art. 7, XVI da CF, art.
59 da CLT e cláusula 14 da CCT 2012/2013).
Adicional das Horas Extras - As Horas Extras feitas de segunda a sábado terão adicional de 50% até o limite de 2 horas diárias, e após,
100%, bem como todas as horas extras trabalhadas aos domingos (Cláusula 3ª e 58, § 1º da CCT 2012/2013).
Reflexo no Descanso Semanal Remunerado (DSR) - Além do pagamento das horas extras trabalhadas, todo empregado tem direito de
receber os reflexos destas sobre o DSR, ou seja, além de receber as horas extras trabalhadas o empregado tem que receber o seu reflexo sobre os
dias de descanso (DSR). Aqui cabe uma ressalva, os reflexos em DSR também são devidos sobre as comissões e costumeiramente é inadimplido
pelos patrões (art. 7, XV da CF, art. 67 da CLT e Enunciado 172 do TST).
Adicional Noturno - O empregado que trabalhar após às 22 horas ou antes das 5 horas terá direito ao adicional noturno de 30% sobre o
valor da hora normal (art. 7, IX da CF, art. 73 da CLT e cláusula 47 da CCT 2012/2013).
Cálculo demonstrativo - Para calcular o valor da hora extra é só aplicar a seguinte fórmula: (salário) / (horas/mês 220 ou 180) + (adicional
devido de 50% ou 100%) x (número de horas extras realizadas) = Total das horas. Depois de encontrar o valor das horas extras é só calcular
os reflexos do DSR da seguinte forma: (total das horas) / (número de dias úteis de trabalho) x (número de domingos e feriados) = Total do DSR. Aí
basta somar os dois totais e encontrar o valor a ser recebido. (Total das horas) + (Total do DSR) = Total a receber.

TRABALHADOR, CONFIRA AQUI O VALOR DE SUAS HORAS EXTRAS

Piso: R$ 930,00
DSR
Hora 50%
Hora 100%
Total

30h
27h
57h

R$ 190,23
R$ 177,55
R$ 367,77

R$ 45,65
R$ 42,61
R$ 88,27 R$ 456,04

Cálculo demonstrativo
sob dois domingos
trabalhados,
referentes ao piso do
Comércio.
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SINDICATO É PRA LUTAR! CONFIRA
NOSSA RETROSPECTIVA 2013
O ano de 2013 já entrou para a história do Sindicato dos Comerciários. Inúmeras atividades em prol da categoria, manifestações,
trabalho redobrado e, é claro, um pouquinho de diversão. Confira
agora alguns dos momentos do sindicato ao longo dos últimos doze
meses, numa breve retrospectiva.

Em abril, representantes do Sindicato dos Comerciários de Tubarão e Região participaram do 12º Congresso da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de Santa Catarina (FECESC), onde
contribuíram para a eleição de dois representantes na direção da
Federacão. Agora, os companheiros Elizandra Rodrigues e Rodrigo
Machado Pickler também fazem parte desta importante instituição.

Em maio participamos da IV Marcha dos Catarinenses, em Florianópolis, movimento social e sindical que reúne trabalhadores do
campo e da cidade de todas as regiões do Estado para apresentar ao
governo e à população a indignação pela falta de políticas públicas
capazes de enfrentar as demandas da sociedade catarinense. A manifestação pede acesso à saúde, educação e segurança de qualidade
para todos, é contra terceirizações e luta pela valorização dos servidores públicos.

Em junho, conversamos com o ministro do Trabalho, Manoel
Dias, que visitou Tubarão durante inauguração da agência regional
do Ministério, reivindicação antiga dos sindicatos da região. “Hoje
contamos com apenas um auditor fiscal para atender toda a Amurel, e
que, além disso, fica subordinado a Criciúma. Por isso, ficamos praticamente sem fiscalização”, observou a presidenta do Sindicato dos
Comerciários, Elizandra Rodrigues Anselmo. O ministro demonstrou
interesse e prometeu providências em breve.

No mês de julho representantes do Sindicato participaram do Dia
Nacional de Lutas, junto das centrais sindicais de todo o Sul catarinense, através de um belo ato público, que fechou a ponte da Cabeçudas, em Laguna. A ideia é lutar por um país mais justo e igualitário,
com valorização da classe trabalhadora e melhor distribuição de
renda. A manifestação foi realizada simultaneamente em diversas
cidades brasileiras. Entre as reivindicações, questões trabalhistas,
Fator Previdenciário e redução da jornada de trabalho para 40 horas.

Já em agosto visitamos agências do INSS das principais cidades
do Sul do Estado, junto com outros líderes sindicais, conversando
com usuários do sistema e reivindicando mais qualidade e humanização no atendimento das perícias médicas. Realizamos uma manifestação em frente ao prédio do INSS em Tubarão, no Calçadão da São
Manoel, exigindo melhorias no atendimento ao trabalhador e mudanças quanto à lentidão no agendamento de perícias. Na ocasião conversamos comtrabalhadores e coletamos informações sobre o atendimento que vem sendo prestado. Os manifestantes também recolheram dados nos municípios de Araranguá e Criciúma.
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MANIFESTAÇÕES, PASSEATAS E
PROTESTOS: CALENDÁRIO AGITADO
Importante ressaltar nosso empenho em uma das causas mais
importantes para o trabalhador brasileiro: o veto do PL 4330. Ao
longo de todo o ano, por diversas ocasiões, participamos de protestos, fomos à Brasília e também à capital catarinense conversar com
nossos representantes políticos e organizamos diversas manifestações. Nossa briga é para evitar uma ainda maior precarização das
relações de trabalho. A aprovação deste projeto de lei poderia regulamentar uma das formas mais perversas de discriminação no trabalho,
porque é através de instrumentos como as terceirizações que acontece a precarização de vínculos e relações contratuais, das condições
de trabalho e organização, da segurança no trabalho, de representação coletiva e organização sindical e da econômica.

Neste 7 de Setembro, mais uma vez, ganhamos a avenida levando nossas reivindicações, durante o desfile cívico de Tubarão, integrando o Grito dos Excluídos, manifestação popular sempre aberta e
plural de pessoas, grupos, entidades, igrejas e movimentos sociais
comprometidos com as causas dos excluídos. A manifestação foi
bem-sucedida e levantou questões importantes em diversos setores
da sociedade civil que merecem mais atenção das autoridades, como
os trabalhadores no comércio, estudantes e a população carcerária.

Em novembro, além de confraternizarmos durante a Costelada
dos Comerciários (confira fotos na página 04), também batalhamos
para garantir nossos direitos, tentando manter um diálogo com o
sindicato patronal e viabilizar melhores condições de trabalho ao
comerciário - com ênfase no período de Natal. Sugerimos aos empresários darmos início ao horário especial de Natal a partir do dia 09,
mas nos foi imposto trabalhar a partir do dia 06, e por três domingos
consecutivos. Além disso, boa parte dos lojistas acabam não pagando
as horas extras, mas obrigando seus funcionários a assinar como se
tivessem recebido, não fornecendo alimentação, não dando folga e
ainda alterando as metas combinadas. Também recusavam a nos
repassar o reajuste salarial. No dia 21 deste mesmo mês, realizamos
uma passeata em protesto às arbitrariedades estabelecidas pelo sindicato patronal quanto ao horário especial de Natal.

Em dezembro, finalmente fechamos nossa Convenção Coletiva
2013/2014, em Assembleia Geral. O piso do comércio ficou em R$
930,00, além de 8% de reajuste para os demais salários.
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COSTELADA DOS COMERCIÁRIOS
REÚNE CENTENAS EM SUA 7ª EDIÇÃO
Confira alguns momentos
da nossa tradicional Costelada
dos Comerciários, ocorrida em
10 de novembro, com muita
música boa, surpresas e a deliciosa costela de fogo de chão.
Nesta edição contamos com
a apresentação de Zezito Seixas
e de Sandro Rios & Banda, além
do sorteio de dezenas de brindes. Agradecemos pela presença
de todos. Mais fotos do evento
você encontra na fanpage do
Sindicato.

FIQUE DE

OLHO
Chegamos ao fim de
mais um ano com a certeza
de que ainda teremos muitos
desafios a serem superados,
mas também com a sensação do dever cumprido e de
que não estamos sozinhos
nesta luta. Para isso, contamos com você, trabalhador.
Contamos com você ao
nosso lado em 2014 para
que, juntos, alcancemos
ainda mais vitórias significativas. Com o comprometimento e a união dos trabalhadores, sem sombra de
dúvida, seremos ainda muito mais fortes.
Nós, do Sindicato dos
Comerciários, desejamos a
todos os amigos e filiados
um excelente 2014, com
muitas alegrias e êxitos.
Filie-se - Comerciário,
associe-se, fortaleça seu
sindicato e usufrua de todos
os benefícios proporcionados pelos convênios médicos, odontológicos, em
farmácias, lojas, academias,
escolas de idiomas e muito
mais.
Site novo - Acesse o
novo site do Sindicato:
www.trabalhadores.org.br.

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)

Elizandra R. Anselmo,
presidenta do Sindicato
dos Comerciários

