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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

TRABALHADORES: ATENÇÃO PARA A

CONVENÇÃO COLETIVA 2019/2020
Atenção trabalhadores! Confiram na tabela como ficaram os pisos salariais 2019/2020. Como a data base do comércio é
novembro, além do salário reajustado, também é obrigatório o pagamento das diferenças salariais de novembro e décimo
terceiro/2019, até o quinto dia útil de janeiro de 2020, inclusive das horas extras. Para salários maiores que o piso o reajuste
foi de 2,55%. Para mais informações, acesse nosso site ou nos procure em nossa sede.

COMÉRCIO VAREJISTA DE TUBARÃO E REGIÃO
Piso Salarial – R$ 1.335,00
Reajuste Salarial – 2,55%
Quebra de Caixa – 25% do piso – R$ 333,75
Não é permi do trabalho aos feriados.
COMÉRCIO ATACADISTA DE TUBARÃO E REGIÃO
Piso Salarial – R$ 1.425,30
R$ 1.362,00 (embalador/pacote)
Reajuste Salarial – 2,55% (acrescido de 1% para quem
percebe salário maior que o piso)
Quebra de Caixa – 25% do piso – R$ 356,33
Condições para trabalho em feriados:
Todas horas trabalhadas com adicional de 100%
Valor Alimentação no dia de R$ 38,00
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.
CECONVEST
Piso Salarial – R$ 1.394,00
Reajuste Salarial – 2,55%
Quebra de Caixa – 25% do piso – R$ 348,50
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$
35 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.

SHOPPING
Piso Salarial – R$ 1.472,50
Reajuste Salarial – 2,55% (acrescido de 2% para quem
percebe salário maior que o piso)
Quebra de Caixa – 25% do piso – R$ 368,13
Condições para trabalho em feriados:
Jornada de sete horas;
Todas horas trabalhadas com adicional de 100%
Valor Alimentação do dia de R$ 38,00
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.
SUPERMERCADOS DE TUBARÃO E REGIÃO
Piso Salarial – R$ 1.440,00
R$ 1.368,00 (embalador/pacote)
Reajuste Salarial – 2,55%
Quebra de caixa – 25% do piso – R$ 360,00
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
Piso Salarial – R$ 1.335,00
Reajuste Salarial – 2.55%
Quebra de Caixa – 25% do piso – R$ 333,75
Condições para o trabalho em feriados:
Todas as horas trabalhadas com adicional de 100%;
Valor Alimentação do dia de R$ 38;
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.

RES STÊNCIA
TRABALHADOR, FAÇA PARTE DESTA LUTA: FILIE-SE!
Quer um sindicato forte? Venha ajudar na construção de uma categoria unida
e organizada. Associe-se ao Sindicato dos Comerciários, faça parte desta luta.
Lembre-se, só a união faz a força.
Saiba que a única forma de arrecadação e manutenção do sindicato é através
dos trabalhadores, sendo associado ou contribuindo com desconto em folha de
pagamento.
A maléfica Reforma Trabalhista, além de retirar vários direitos, também veio
para acabar com a organização dos trabalhadores, através do ataque aos
sindicatos, retirando a obrigatoriedade das contribuições e homologações
(conferência do sindicato dos valores da saída), com objetivo óbvio de acabar
com a força da organização dos trabalhadores e permitir o aumento dos lucros
dos empresários e o empobrecimento dos empregados.
Não espere pelos outros, junte-se a nós e faça parte desta luta! Filie-se.

CONHEÇA AS VANTAGENS
DE SE SINDICALIZAR
Os filiados ao Sindicato contam
com inúmeras vantagens e
benefícios para toda a família,
como na área da educação, do
lazer e da saúde. Temos convênios
que oferecem descontos nas áreas
de graduação, pós-graduação,
saúde da família, laboratórios,
clínicas médicas, plano de saúde,
posto de combustível, entre tantas
outras.
Para conhecer todos os nossos
conveniados, acesse nosso site.
Além disso, também contamos
com atendimento jurídico, salão de
festas, que pode ser utilizado para
eventos particulares, refeitório para
os trabalhadores do comércio e, em
breve, atendimento odontológico
para associados e dependentes.
Ainda está de fora? Filie-se!
Fortaleça sua instituição sindical!

Os ﬁliados também contam com um espaço
confortável e funcional para realizar suas
refeições.

Nossos ﬁliados podem reservar o salão de festas
para eventos par culares (sempre com
antecedência).

SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS
Sede Tubarão: rua Lauro Müller, 80, 3º andar, Centro. Fone/Fax: (48) 3622-2418
WhatsApp (48) 98419-6764
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)

FIQUE DE

OLHO
VALE TRANSPORTE
Muitas empresas, ao contratar
seus empregados, negam o
fornecimento do vale
transporte, exigindo que o
candidato assine documento
de recusa do benefício, mesmo
se o trabalhador precisar. O
vale transporte é um direito do
empregado e a qualquer
momento poderá ser
solicitado, baste apenas
solicitar e informar qual a
empresa de transporte e linha
serão utilizadas.
RESCISÃO SEM O DINHEIRO?
Com fim da obrigatoriedade da
homologação da rescisão no
sindicato, o trabalhador tem
sido exposto a práticas levianas
de maus empresários, como
tem sido noticiado pela
imprensa.
O golpe vem ocorrendo da
seguinte forma: o empregado é
demitido e convidado a passar
no departamento pessoal para
assinar a saída. No RH é
informado de que tem de
assinar os documentos e ir ao
banco receber a saída. Porém,
no banco encontra apenas o
FGTS e aí inicia uma uma
verdadeira romaria para
receber o dinheiro, muitas
vezes exigindo inclusive o
ingresso de ação trabalhista.
ALERTA! Nenhum trabalhador
deve assinar a rescisão sem
receber as verbas nela
discriminadas. Este documento
tem natureza jurídica de um
recibo e pode dar quitação sem
o devido pagamento. SE NÃO
RECEBER, NÃO ASSINE!

