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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 MARCAM PRESENÇA NA

MARCHA DOS CATARINENSES

O Sindicato dos Comerciários esteve presente na quinta edição da Marcha dos Catarinenses, reunindo-se a milhares de pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, do campo e da
cidade, em Florianópolis, cobrando do governo do Estado melhores investimentos em políticas públicas, condições de trabalho decente e justiça social a todos os catarinenses.
Apesar das grandes mobilizações já realizadas anteriormente, este ano, após as jornadas
de manifestações em junho de 2013, o sentimento dos trabalhadores que sempre estiveram
na luta foi diferente, um sentimento de pertencimento àquele espaço. “Foi sempre com muita
batalha que conquistamos os direitos dos trabalhadores, nada para o trabalhador vem de
graça então quando vamos às ruas são com pautas e com foco de enfrentamento àqueles que
querem reduzir os nossos direitos”, salientou Neudi Giachini, presidente da CUT-SC.
Mais de 2.500 trabalhadores do oeste, norte, meio oeste e sul de Santa Catarina percorreram cerca de quatro quilômetros pelas principais ruas da capital. Durante a caminhada
foram feitos atos que cobraram do governo estadual melhores políticas públicas como saúde,
educação e segurança. Um boneco do governador Raimundo Colombo foi queimado em
frente ao Terminal Urbano e também, em frente ao Tribunal da Justiça, o Movimento dos Sem
Terra fez um ato representando a morte da justiça brasileira, que criminaliza os Movimentos
Sociais e Sindicais do Brasil.
Melhores políticas públicas – De acordo com o Índice do Banco Central, publicado em
janeiro deste ano, a economia catarinense em 2013 cresceu mais que a economia do Brasil,
tendo um aumento de 4,1%. Porém estes números positivos não estão refletindo na melhora
de vida de grande parte da população de Santa Catarina, visto que o Estado amarga a vergonha de ter meio milhão de catarinenses abaixo da linha da pobreza.
Além disso, a falta de investimentos do governo estadual em políticas públicas e o avanço na política neoliberal tem prejudicado a população catarinense, em especial a classe
trabalhadora que depende diretamente do serviço público em áreas primordiais, como a
educação, saúde e segurança. Por isso o tema da Marcha dos Catarinenses deste ano trouxe
novamente a necessidade urgente de uma nova política no Estado, uma política que dialogue
com trabalho decente e valorização do servidor estadual.

BERLANDA: ACORDO PREVÊ 40 HORAS SEMANAIS
Após ação civil pública junto ao Ministério do Trabalho, que apontava sérias irregularidades em relação às normas legais e coletivas, a Procuradoria do Trabalho firmou acordo
com o grupo Lojas Berlanda. O acordo prevê carga horária de 40 horas semanais. Também
foram estabelecidas cláusulas vedando a prestação de horas extras habituais e o regime de
compensação de banco de horas, entre outras.
A redução da carga horária ocorrerá de forma gradual, sendo que até agosto de 2015 será
reduzida para 43 horas semanais; até agosto de 2016, serão 42 horas semanais; até agosto de
2018, 41 horas semanais para, em agosto de 2019, ser efetivada a jornada de trabalho de 40
horas semanais. O descumprimento do acordo gerará multa.
Agora os trabalhadores da empresa - que na região conta com cinco filiais da rede –
devem ficar atentos para verificar se a rede cumprirá o acordo e terá práticas dentro da lei,
respeitando seus funcionários.

AÇÃO COLETIVA / ANGELONI
No ano de 2004 o Sindicato entrou com ação
coletiva contra o Supermercado Angeloni de
Tubarão para cobrar as horas extras referente ao
período de 11/2002 a 10/2003. Na ocasião, o
supermercado aplicava banco de horas sem ter a
Convenção Coletiva autorizando a realização do
mesmo.
O Sindicato vem efetuando os pagamentos
referentes a esta ação. Você, que trabalhou neste
período no Angeloni, entre em contato com o
sindicato.

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)
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FRENTE PARLAMENTAR DELIBERA EM PROL

DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO
Criada para aprimorar a legislação referente aos
interesses da categoria, a Frente Parlamentar em Defesa
dos Comerciários reúne esforços de integrantes de diversas
instituições em todo o Estado – incluindo o Sindicato dos
Comerciários.
Entre algumas das reivindicações da categoria, estão o
fim do trabalho aos domingos, fim do banco de horas, da
despedida imotivada e a extinção do Fator Previdenciário.
Também são listadas a jornada de trabalho de 40 horas
semanais, participação nos lucros das empresas e negociação coletiva.
No último dia 14 de abril nós, do Sindicato dos Comerciários, participamos de uma audiência pública, na
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC), para lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários (FPC). Em Santa Catarina, a Frente tem
como presidente o deputado Neodi Saretta (PT). Nacionalmente, a FPC está sendo mobilizada pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC).
A Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários é
uma iniciativa de caráter associativo e suprapartidário que
visa, em termos gerais, representar institucionalmente e
encaminhar as diversas demandas dos trabalhadores do
setor do comércio.
O coordenador em Santa Catarina, deputado Neodi
Saretta, adiantou que vai trabalhar com empenho para que
essa Frente consiga ser mais um espaço de discussão e luta.
“Conhecemos a realidade dos trabalhadores e nossa atuação, como muitos sabem, não é ficar apenas no gabinete.
Esperamos fazer esse trabalho em sintonia com as entidades e levar estes assuntos para o Senado e para a Câmara
dos Deputados”, disse.

FIQUE DE

OLHO

Direito trabalhista
Comerciário, fique atento: o Sindicato vai
promover uma palestra sobre Legislação
Trabalhista. Participe, conheça seus direitos.
Para mais informações, entre em contato
conosco, na sede.

SINDICATO FECHA TERMO ADITIVO DO CCT
O Sindicato dos Comerciários vem negociando, desde novembro do último ano, os itens do Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria e, em março, finalmente fechou o termo aditivo da CCT referente aos trabalhadores da Top Brasil, Farol Shopping e supermercados, além de estabelecer também o horário do comércio de
rua (de fevereiro a novembro deste ano).
Confira como ficaram os pisos e as condições para trabalhar nos feriados, na tabela a seguir (lembrando
que a quebra de caixa é referente a 25% do piso. Todos os reajustes são retroativos a novembro de 2013).

 Sua jornada de trabalho deve ser
de 44 horas semanais. Exemplo: de
segunda a sexta, das 8h30 ao meio‐dia
e das 13h30 às 18h; sábado das 8h às
12h.
 O pagamento do seu salário deve
ser feito até o quinto dia útil do mês.
Sendo que contam como dia útil todos
os dias trabalhados, inclusive sábados
e domingos (domingos para super‐
mercados e shoppings).
 Vale transporte – a empresa tem
a obrigação de fornecer o benefício no
momento em que o funcionário
necessitar.
 Lanche – todo trabalhador em
regime de hora extra tem direito a
lanche.
 Almoço ‐ Todo trabalhador tem
direito de, no mínimo, uma hora e
máximo de duas horas para almoço,
mesmo em horários especiais, onde a
empresa forneça o almoço.
 Mães que amamentam têm
direito a dois períodos de trinta
minutos por dia, durante seis meses.
 Quem recebe o salário em
cheque tem o direito de descontá‐lo
no mesmo dia, conforme entendi‐
mento do TST e do TRT/SC.

Elizandra R. Anselmo,
presidenta do Sindicato
dos Comerciários

Ceconvest

Farol Shopping

Supermercados

Top Brasil

R$ 900,00

Piso do comércio + 10%
=
R$ 1.023,00

R$ 1.000,00

R$ 990,00

R$ 950,00 (embaladores)

R$ 950,00 (embaladores)

Trabalhadores não poderão
trabalhar em dois feriados
consecutivos. Jornada de sete
horas. Todas as horas
trabalhadas no feriado terão
adicional de 100% de hora extra
e R$ 23 de vale alimentação
pagos no dia do feriado.

Trabalhadores têm direito a
folga extra por feriado
trabalhado. Vale compras no
valor de R$ 43 para quem
trabalhar até quatro horas. Vale
compras de R$ 63 para quem
trabalhar mais que quatro
horas.

Trabalhadores não poderão
trabalhar em dois feriados
consecutivos. Têm direito a uma
folga extra por feriado trabalhado e
todas as horas trabalhadas no
feriado terão adicional de 100% de
hora extra, além de R$ 23,00 de vale
alimentação pagos no dia do feriado.

Trabalhadores não poderão
trabalhar em dois feriados
consecutivos. Têm direito a uma
folga extra por feriado
trabalhado e todas as horas
trabalhadas no feriado terão
adicional de 100% de hora
extra, além de R$ 23,00 de vale
alimentação pagos no dia do
feriado.

