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Filiado

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE TUBARÃO E REGIÃO.

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

MANIFESTAÇÕES PELOS

DIREITOS DOS TRABALHADORES
Os últimos meses têm sido
bastante intensos para o Sindicato dos Comerciários. Participamos ativamente de três grandes
manifestações em nossa região e
diversas outras em prol dos trabalhadores, realizadas em outras
partes do Estado.
No último dia 30 de agosto
reforçamos o grito em defesa de
trabalhadores e trabalhadoras no
Dia de Mobilização, que fechou
a ponte de Cabeçudas.
Junto a representantes de
centrais sindicais de todo o Sul
catarinense, realizamos um belo
ato público por um país mais
justo e igualitário, com valorização da classe trabalhadora e com
melhor distribuição de renda.
No dia 11 de agosto, acompanhamos outros dirigentes
sindicais durante o Dia Nacional
de Paralisação, ocorrido simultaneamente em diversas cidades
do país.
INSS - Acompanhados de
lideranças sindicais da região e
de representantes do Fórum
Regional Sul de Saúde do Trabalhador, realizamos também uma
manifestação em frente ao prédio
do INSS em Tubarão, no Calçadão da São Manoel.
O objetivo foi reivindicar
melhorias no atendimento ao
trabalhador e mudanças quanto à
lentidão no agendamento de
perícias.
Os manifestantes conversaram com diversos trabalhadores,
coletando informações sobre o
atendimento que vem sendo
prestado a cada um deles. «Concluímos que muitos dos profissionais responsáveis pelas perícias
sequer cumprem com suas obrigações, como avaliar corretamente o estado de saúde dos que
pleiteiam o benefício», observou
a presidente do Sindicato, Elizandra Anselmo.

CONCESSIONÁRIOS TÊM
DIREITOS GARANTIDOS
Após a venda da empresa
Vesul, os trabalhadores relataram
algumas irregularidades repassadas pela nova administração.
Acionado, o Sindicato dos Comerciários conseguiu reverter o
quadro e garantir os devidos
direitos dos concessionários.
Em princípio, a empresa teria
alterado horários de funcionários,
e eliminado benefícios como
lanche, plano de saúde e almoço.
Após negociações e acordo
judicial, em maio, estas questões
foram resolvidas.

Nós, da diretoria do Sindicato dos Comerciários, agradecemos aos funcionários por
confiarem em nosso trabalho.

TRABALHADOR: SAIBA MAIS

SOBRE O PL DA TERCEIRIZAÇÃO
Modelo de contratação que deveria servir para suprir necessidades
específicas e complementares das empresas, jamais o negócio principal, a
terceirização é utilizada por muitos patrões como forma de aumentar o
lucro e arrancar direitos da classe trabalhadora.
Em 2004, sob a justificativa de regulamentar a contratação de terceirizados, o deputado federal Sandro Mabel (PMDB-GO) apresentou o Projeto
de Lei número 4330, que precariza ainda mais as relações trabalhistas. O
texto já recebeu aval do relator e também deputado Arthur Maia (PMDBBA), e está para ser votado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC).
O PL permite a contratação de terceirizados em todas as atividades,
inclusive na fim, a principal da empresa, que poderá funcionar sem nenhum contratado direto e fragilizará a organização e representação sindical.
O projeto também permite a substituição de todos os trabalhadores
por terceirizados como forma de diminuir custos das empresas.
O texto praticamente extingue a responsabilidade solidária, aquela
em que a tomadora de serviços não
precisará quitar obrigações trabalhistas caso não sejam cumpridas pela
terceirizada.
Sem pressão, o projeto pode ser
aprovado e trazer graves prejuízos à
classe trabalhadora.
Para que isso não aconteça,
convocamos todos os trabalhadores a
enviarem emails pressionando os
deputados a votarem contra o PL
4330. Acesse www.combateaprecarizacao.org.br para saber mais sobre
o tema.

Horário de Natal - O
Sindicato, em Assembleia Geral
Extraordinária realizada no último dia 22 de agosto, definiu uma
proposta para o Horário Especial
de Natal deste ano.
De acordo com os trabalhadores, nos dias 12 e 13 de dezembro (quinta e sexta-feira), o comércio funcionará até as 20h. No
dia 14 (sábado), até as 17h.
A partir do dia 16 de dezembro, o comércio poderá seguir
aberto até as 22h - sendo que, aos
sábados, até as 17h. Aos domingos, FECHADO. Esta proposta foi
encaminhada ao sindicato patronal da categoria.
Novo endereço - O
Sindicato dos Comerciários já
está funcionando em sua nova
sub-sede, no município de Braço
do Norte. Agora estamos atendendo na avenida Felipe Schimidt, 1026, no Centro, bem em
frente ao INSS.
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SUPERMERCADO DENUNCIADO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO SINDICATO DOS
O sindicato recebeu a informação de que um supermercado
em Braço do Norte forneceria o
almoço aos funcionários na
residência da proprietária, com a
condição de que estes retornassem em até 15 minutos - tempo
inferior ao intervalo regulamentar - ainda cobrando multa de R$
30 ao dia por eventuais atrasos.
Não seja vítima de abusos por
parte do patrão, não seja omisso.
Denuncie, sua identidade será
preservada.
O Sindicato realizou denúncias junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Ministério
Público do Trabalho por estas
irregularidades.

VEM AÍ A
COSTELADA DOS
COMERCIÁRIOS
Prepare-se para o evento mais esperado por comerciários e familiares, a já
tradicional Costelada dos
Comerciários. Nesta edição, que será realizada no
dia 10 de novembro, no
Clube dos Médicos, teremos atrações musicais,
aquela deliciosa costela e
muitas surpresas! Você não
perde por esperar.

GRITO DOS EXCLUÍDOS

GANHA AS RUAS EM TUBARÃO

Neste 7 de Setembro, mais uma vez, ganhamos a avenida levando nossas reivindicações, durante o
desfile cívico de Tubarão, integrando o Grito dos Excluídos, uma manifestação popular carregada de simbolismo, sempre aberto 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 por parte das autoridades, como os trabalhadores no comércio, os estudantes e a população carcerária. Agradecemos a todos que integraram este movimento e contribuíram para
fazer a diferença que queremos para o mundo.

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)

COMERCIÁRIOS
FIQUE DE

OLHO
Ações - Atenção, trabalhadores, o Sindicato dos
Comerciários entrou com
ação coletiva sobre o Piso
Regional de Salários e já está
pagando as ações referentes
ao piso no período de 2010.
Temos diversas outras ações
judiciais em andamento,
acompanhe-nos pelo site ou
através da fanpage no Facebook.
Fechados - Supermercados de São Ludgero continuavam a funcionar normalmente durante feriados.
Através de denúncia, o Sindicato dos Comerciários
verificou a situação e partiu
para a fiscalização.
Após constatar o funcionamento de maneira irregular, os diretores conversaram
com os proprietários explicando a necessidade de se
encerrar as atividades pelo
menos durante os feriados,
para garantir o descanso dos
trabalhadores. Estes acataram o pedido do Sindicato e
agora passam a fechar as
portas nestas datas préestabelecidas.
Horas-extras - Trabalhadores no comércio: fiquem
atentos! Suas horas-extras
têm que ser pagas e não
podem ser trocadas por
folga! Em caso de irregularidades, não hesite em nos
procurar!
Quer um sindicato ainda
mais forte? Junte-se a nós!
Seja sócio, filie-se!

