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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

Sindicato fecha Convenção Coletiva.

Confira aqui os pisos e demais salários
Atenção, trabalhadores no comércio de Tubarão e região! Confira na tabela abaixo como ficou estabelecida a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019, para cada categoria. Para mais informações, acesse
nosso site na aba CONVENÇÕES COLETIVAS. As diferenças salariais deverão ser pagas em fevereiro (folha
de pagamento de janeiro).
COMÉRCIO VAREJISTA DE TUBARÃO E REGIÃO
Piso Salarial – R$ 1.301,00
Reajuste Salarial – 4,02%
Quebra de Caixa – 25% do piso – R$ 325,25
Não é permi do trabalho aos feriados.

SUPERMERCADOS DE TUBARÃO E REGIÃO
Piso Salarial – R$ 1403,40
R$ 1333,40 (embalador/pacote)
Reajuste Salarial – 4,02%
Quebra de caixa – 25% do piso – R$ 350,85

COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
Piso Salarial – R$ 1301,00
Reajuste Salarial – 4,02%
Quebra de Caixa – 25% do piso – R$ 325,25
Condições para o trabalho em feriados:
Todas as horas trabalhadas com adicional de 100%;
Valor Alimentação do dia de R$ 37;
Escala de revezamento – Proibido trabalho por dois feriados
consecu vos.
Proibido trabalho nos seguintes feriados:
Dia do Trabalhador – 1º de maio;
Natal – 25 de dezembro;
Confraternização Universal – 1º de janeiro.

SHOPPING
Piso Salarial – R$ 1435,85
Reajuste Salarial – 4,02% (acrescido de 2% para quem percebe salário
maior que o piso)
Quebra de Caixa – 25% do piso – R$ 358,96
Condições para trabalho em feriados:
Jornada de sete horas;
Todas horas trabalhadas com adicional de 100%
Valor Alimentação do dia de R$ 37,00
Escala de revezamento – Proibido trabalho por dois feriados
consecu vos.
Proibido o trabalho nos seguintes feriados:
Dia do Trabalhador – 1º de maio;
Natal – 25 de dezembro;
Confraternização Universal – 1º de janeiro.

CECONVEST
Piso Salarial – R$ 1358,50
Reajuste Salarial – 4,02%
Quebra de Caixa – 25% do piso – R$ 339,63
Condições para o trabalho em feriados:
Todas as horas trabalhadas com adicional de 100%; Valor
Alimentação do dia – R$ 17 para trabalho até 4 horas e R$ 34 para
acima de 4 horas;
Proibido trabalho nos seguintes feriados:
Dia do Trabalhador – 1º de maio;
Natal – 25 de dezembro;
Confraternização Universal – 1º de janeiro.

COMÉRCIO ATACADISTA DE TUBARÃO E REGIÃO
Piso Salarial – R$ 1389,85
R$ 1328,14 (embalador/pacote)
Reajuste Salarial – 4,02% (acrescido de 1% para quem percebe salário
maior que o piso)
Quebra de Caixa – 25% do piso – R$ 347,46
Condições para trabalho em feriados:
Todas horas trabalhadas com adicional de 100%
Valor Alimentação no dia de R$ 37,00
Escala de revezamento – Proibido trabalho por dois feriados
consecu vos.
Um dia de folga no prazo de 30 dias.
Proibido o trabalho nos seguintes feriados:
Dia do Trabalhador – 1º de maio;
Natal – 25 de dezembro;
Confraternização Universal – 1º de janeiro.

CONCESSIONÁRIAS
Piso Salarial – R$ 1349,00
Reajuste Salarial – 4,30%
Quebra de caixa – 25% do piso – R$ 337,25
Não é permi do o trabalho aos feriados.

RES STÊNCIA
CONHEÇA AS VANTAGENS OFERECIDAS

PELO SEU SINDICATO. FILIE-SE
FIQUE DE
OLHO

Em meio à tanta turbulência pela qual nosso país está passando, vale
destacar a importância de um sindicato na vida dos trabalhadores. A hora de
sindicalizar-se é AGORA e os motivos para isso só aumentam. Manter os
poucos direitos conquistados e reivindicar melhores condições de vida e de
trabalho são ações possíveis graças ao trabalho dos sindicatos.
Confira algumas razões pelas quais você deve se sindicalizar:
– Os sindicatos lutam por condições dignas de trabalho;
– Os sindicatos negociam duramente para que cada trabalhador tenha os
melhores reajustes sobre o salário, quebra de caixa, vale-alimentação e
todas as outras cláusulas que envolvam valores monetários;
– O trabalhador sindicalizado tem direito garantido de assistência jurídica,
seja individual ou coletiva;
– O trabalhador sindicalizado tem direito a descontos em instituições de
ensino, lazer, esporte, saúde e outras com as quais o seu sindicato tenha
convênio;
- O sindicato assegura a defesa e a representação da profissão comerciário,
sempre visando melhorar suas condições de vida e trabalho.
- O sindicato possui um departamento jurídico com advogados
especializados em legislação trabalhista, com atendimento pessoal e
coletivo a fim de solucionar causas trabalhistas;
- O sindicato também promove eventos diversos com o objetivo de informar
e consultar os trabalhadores.
Ainda está de fora? Filie-se! Fortaleça sua instituição sindical!

Trabalho aos domingos
Importante lembrar que a
cada seis dias trabalhados, o
sétimo deverá ser de folga para o
trabalhador.
Alimentação
Após 30 minutos de horas
extras o trabalhador tem direito
a um lanche consistente.
Não fique no prejuízo!
Trabalhadores estão assinando documentos do acerto de
contas mas não estão recebendo
o valor que deveria ser pago pela
empresa.
Quando a empresa pedir para
você assinar os documentos da
saída, pergunte e confira no
documento qual é o valor que
você tem para receber. Só assine
o documento se a empresa te der
o dinheiro. Se assinar sem
receber não terá como provar
que a empresa não te pagou!
Só assine o documento que
esteja com o valor igual ao que a
empresa pagou. Não assine se
tiver valor diferente.
Se a empresa disser que
depositou na sua conta, antes de
assinar, vá até o banco e confira
se o dinheiro foi mesmo depositado.
Documentos - Se você for
demitido, a empresa tem de
entregar as guias para sacar o
F G T S e o requerimento do
seguro desemprego, além das
cópias da rescisão de contrato
(acerto).
Passe no Sindicato para fazer
sua conta!
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SEJA SÓCIO
Dependentes

Dados Pessoais
Nome:

Nome:

Endereço:

Data de nascimento:

Complemento:

Parentesco:

Bairro:
Cidade:

Nome:

CEP:

Data de nascimento:

Naturalidade:

Parentesco:

UF:
Nacionalidade:

Nome:

Telefone:

Data de nascimento:

Celular:

Parentesco:

E-mail:
Data de nascimento:
Identidade:
Órgão expedidor:
CPF:

Identificação Profissional
Empresa:
Cargo/função:
Data de admissão:

Eu, ____________________________,
autorizo os termos do Artigo 545 CLT, o
desconto em folha de pagamento das
mensalidades e contribuições devidas ao
Sindicato dos Trabalhadores do Comércio
Varejista e Atacadista de Tubarão e Região.
Data:
Assinatura:
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SAÚDE, EDUCAÇÃO, ATENDIMENTO
JURÍDICO... QUE TAL SE FILIAR?
O sindicato é o representante legítimo dos trabalhadores junto aos empregadores, mas para que seja
sólido, forte e tenha cada vez mais poder, é necessário que uma grande quantidade de trabalhadores sindicalizem-se e que esse número seja sempre crescente.
Conheça algumas de nossas vantagens nas áreas da educação, lazer e saúde, entre outras.
Ainda está de fora? Filie-se! Fortaleça sua instituição sindical!

Graduação

Pós-graduação

Saúde da família

Laboratórios

Atendimento jurídico

Salão de festas

SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS
Rua Lauro Müller, 80, 3º andar, Centro. Fone/Fax: (48) 3622-2418, Tubarão/SC
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)

