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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

SINDICATO FECHA CONVENÇÃO
COLETIVA E PISO VAI A R$ 1116,00

Em dezembro, após negociações intensas, o Sindicato dos Comerciários finalmente fechou as negociações coletivas. O novo piso da categoria é de R$ 1116,00. Para os demais (quem recebe acima do piso),
reajuste de 10,8%.
Sabemos que esta não foi a Convenção Coletiva dos sonhos, mas registramos avanços importantes. E
lembre-se sempre: em caso de dúvidas ou denúncias, procure-nos.
CONFIRA COMO CALCULAR SUAS HORAS EXTRAS
Cálculo demonstrativo - Para calcular o valor da hora extra é só aplicar a seguinte fórmula: (salário)
dividido ( / ) (horas/mês 220 ou 180) mais (+) (adicional devido de 50% ou 100%) multiplicado (x) (número
de horas extras realizadas) igual (=) Total das horas. Depois de encontrar o valor das horas extras é só calcular
os reflexos do DSR da seguinte forma: (total das horas) dividido (÷/ ) (número de dias úteis de trabalho) multiplicado (x) (número de domingos e feriados) igual (=) 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.

FIQUE DE

OLHO
Trabalhadores, fiquem
atentos às regras e, em caso de
descumprimento, procure-nos.

1116,00 / 220 = 5,073 x 50% = 7,61 (valor da hora com adicional de 50 %) x 34h = 258,71
1116,00 / 220 = 5,073 x 100% = 10,15 (valor da hora com adicional de 100%) x42h =426,11
684,82 / 24 x 7 = 199,74 + 684,82 = 884,56

Lanche: Durante qualquer
regime de horas extras os trabalhadores têm direito a um lanche consistente (no mínimo um
x-salada com suco ou refrigerante).

CÁLCULO DE HORAS EXTRAS DO PERÍODO DE DEZEMBRO
O cálculo abaixo é para quem trabalhou os três domingos, não usufruiu folga durante a semana e teve
intervalo para almoço de 1h30 (uma hora e trinta minutos). Para quem recebe salário, quebra de caixa e
comissões, esses valores devem integrar o cálculo das horas extras.

Não aceite trocar suas
horas extras por folga. Toda
hora extra feita tem que ser paga
com os devidos adicionais.

Piso – R$ 1116,00
Horas 50% - 34h – R$ 258,71
Horas 100% - 42h – R$ 426,11
DSR – R$ 199,74
Total – R$ 884,56
Piso + quebra de caixa – R$ 1395,00
Horas 50% - 34h – R$ 323,39
Horas 100% - 42h – R$ 532,64
DSR – R$ 249,67
Total – R$ 1105,70

Desrespeito dá o tom neste fim de ano
Mais uma vez, o Sindicato dos Comerciários fiscalizou os estabelecimentos comerciais durante todo o extenso horário
especial de Natal. E, novamente, constatamos a ocorrência de descumprimento da legislação trabalhista. Muitas lojas
simplesmente ignoraram o que estabelece a legislação no horário de Natal.
Infelizmente, 90% das empresas do comércio não respeitam seus funcionários, não só em relação aos horários, mais
também em relação ao lanche. Algumas, por exemplo, para citar um caso de extremo constrangimento, forneciam aos seus
funcionários um único pão, sem possibilidade de repetir.
Outras ofereceram R$ 5,00 para o lanche (sendo que um cachorro quente, por exemplo, custa R$ 7,00). Empresários
exigiram que os funcionários trabalhassem em um horário extenso e ainda os obrigavam a alterar o livro ponto, para evitar
fiscalização do Ministério do Trabalho. Uma vergonha para toda a classe empresarial de Tubarão.

To d o t r a b a l h a d o r q u e
mexer no caixa tem direito ao
adicional de 25% a título de
quebra de caixa e o mesmo
adicional também incide em
férias, 13º° e horas extras.
Todo local de trabalho
deve oferecer assentos para
eventuais descansos durante a
jornada de trabalho (conforme
CCT) bem como todo caixa tem
que dispor de uma cadeira
adequada à função (conforme
NR 17 e CCT).
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PROBLEMAS DE SAÚDE NO TRABALHO?

PROCURE O SINDICATO

Atenção, trabalhador! Como anda sua saúde? Agora, o Sindicato dos Comerciários está recebendo trabalhadores com eventuais problemas de saúde em suas dependências. Semanalmente, a Associação de Defesa dos Vitimados pelo Trabalho - ADVT está prestando atendimento em nossa sede.
Contamos com profissionais capacitados para atender trabalhadores com problemas de saúde relacionados ao ambiente de trabalho. O
atendimento acontece todas as quartas-feiras, das 13h30 às 17h, no Sindicato dos Comerciários (sede Tubarão). Importante: serão atendidos
trabalhadores de TODAS as categorias, não só a comerciária!
Caso a equipe detecte problemas no ambiente de trabalho, o local será visitado por especialistas e, se for necessário, a empresa será autuada. O trabalhador que necessitar de cuidados médicos será encaminhado a especialistas - sem custo. Quer saber mais? Procure-nos. Agendese pelo telefone 3622-2418.

Sindicato recebe Menção Honrosa na Câmara
Foi com muita honra que nós, do Sindicato dos Comerciários,
recebemos Menção Honrosa da Câmara de Vereadores de Tubarão, em
dezembro, um reconhecimento pelos serviços prestados ao trabalhador.
Temos orgulho de atuar, diariamente, na luta para melhorar a vida de
um importante segmento de nossa sociedade. A homenagem, entregue
pelo vereador Matusalém dos Santos, foi recebida pela diretora Elizandra
Rodrigues Anselmo.
História - O Sindicato dos Comerciários teve início em 15 de
outubro de 1959, com a fundação da Associação Profissional dos
Empregados no Comércio de Tubarão. A instituição foi finalmente
reconhecida como sindicato em 11 de dezembro de 1963.
Em 30 de novembro de 1993, passamos por mais uma alteração na
representação de nossa entidade, incluindo dois municípios
desmembrados, Capivari de Baixo e Sangão, e estendemos a base de
representação para as duas categorias profissionais do segundo grupo,
adequando-os às normas estabelecidas pelas Portarias nº 343 e 376, do
Ministério do Trabalho e Emprego, passando a ser nominado de Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Varejista e Atacadista de Tubarão e
Região. Em outubro de 1999 foi eleita a primeira chapa de oposição, mudando definitivamente a forma de administrar a entidade.
Com muito entusiasmo, o Sindicato dos Comerciários, sob nova direção, começou a alterar os pilares de sustentação da entidade, alinhando-a
à política da Federação dos Trabalhadores no Comércio no Estado de Santa Catarina - FECESC. A nova diretoria filiou-se à Central Única dos
Trabalhadores - CUT em março do ano seguinte, 2000, deixando evidente seu compromisso com a luta de classe por melhores condições de
vida, salário, dignidade e justiça social.

Alegria, música e muitos brindes na nona edição da Costelada
Foi com muita alegria que
recebemos os amigos trabalhadores
do comércio para a nona edição da
Costelada dos Comerciários. Cerca
de 500 pessoas prestigiaram este que
já é um dos principais eventos de
confraternização de fim de ano do
Sul do Estado. Além da deliciosa
costela de fogo de chão, os
participantes também contaram com
muita música, animação e sorteio de
brindes.
A Costelada dos Comerciários é
uma das festas mais tradicionais de
fim de ano no Sul do Estado, e
reserva aos trabalhadores momentos
de muita alegria e confraternização,
com boa comida, boa música e
muitas surpresas.
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ATOS, PLENÁRIAS E CONGRESSOS: UM

ANO MOVIMENTADO E PRODUTIVO
Ao longo de 2015 participamos de dezenas de atos, manifestações e eventos em defesa dos trabalhadores. Contra o PL 4330, o projeto de
lei da Terceirização, por exemplo, realizamos atividades corpo a corpo nos municípios da região, fechamos a ponte de Cabeçudas e fomos
engrossar a voz dos trabalhadores em Brasília; também estivemos presentes em atos contra o pacote de ajuste fiscal e colaboramos, mais uma
vez, com o Grito dos Excluídos, tradicional manifestação em defesa dos mais necessitados, durante o desfile cívico de 7 de Setembro.
Também estivemos presentes ao lançamento da Frente Brasil Popular na região Sul e, em dezembro, no ato em defesa da democracia e dos
direitos trabalhistas e contra qualquer golpe no Brasil e no povo brasileiro, em Araranguá.
Confira alguns dos importantes eventos dos quais participamos:

SINDICATO CONQUISTA CADEIRA NA

DIRETORIA ESTADUAL DA CUT
O Sindicato dos Comerciários esteve presente, em agosto, ao Congresso da
CUT-SC, em Florianópolis, que contou com mais de 450 trabalhadores e trabalhadoras de todo o Estado.
O evento tratou de definir as ações estratégicas da central e eleger a nova
direção da CUT-SC. A maior central dos trabalhadores de Santa Catarina reservou esses três dias para debates e avaliar suas ações, frente os recorrentes ataques aos direitos dos trabalhadores.
A diretora do Sindicato dos Comerciários, Elizandra Anselmo, agora também
faz parte da Executiva estadual na pasta Saúde do Trabalhador. Nossa região,
agora, está muito bem representada diante da Central Única dos Trabalhadores.
Plenária estadual - Participamos também da 67ª Plenária Estadual dos Trabalhadores no Comércio no Estado de Santa Catarina, realizada em Florianópolis, que se consolidou como uma das plenárias mais participativas.

EM DEFESA DA DEMOCRACIA

E CONTRA O GOLPE

Milhares de pessoas tomaram as ruas de diversos municípios em Santa
Catarina e em todo o país mandando um recado para os políticos brasileiros:
Não vamos aceitar o golpe, queremos uma nova política econômica e Cunha
tem que ir pra cadeia!
Mulheres, homens, crianças, jovens e idosos, gente de todas as regiões do
Estado foram às ruas, em dezembro, para mostrar que não vão aceitar retrocesso na democracia brasileira e que querem uma nova postura do governo Dilma
em relação à política econômica.
O Sindicato dos Comerciários também reforçou o movimento e participou
da manifestação, em Araranguá.

Subsede de Braço do
Norte é inaugurada
Com muito orgulho, inauguramos, no dia 09 de novembro, a subsede
do Sindicato dos Comerciários em Braço do Norte, um imóvel adquirido
com recursos próprios.
A subsede fica na rua José Speck, 1615, no Centro, ao lado da
Secretaria da Família e Assistência Social. O telefone é o (48) 3658-4352.
Trabalhadores da região: esperamos sua visita! Funcionamos de
segunda a sexta-feira, das nove ao meio-dia e das 13h30 às 17h.
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SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS APRESENTA

SUA NOVA DIRETORIA

Em 06 de outubro de 2015 realizamos eleição para a escolha de uma
nova diretoria para o Sindicato dos
Comerciários de Tubarão. Com muita
alegria, reelegemos nossa chapa e
estamos mais do que preparados para
defender os direitos e lutar pelos
interesses da classe trabalhadora.
Sendo assim, no último dia 1º de
dezembro o companheiro Rodrigo
Machado Pickler assumiu a presidência de nosso sindicato.
Um sindicato bem estruturado
torna-se o único veículo através do
qual toda uma classe menos favorecida na sociedade capitalista - a classe
trabalhadora - consegue expressar-se
politicamente.
Estes trabalhadores são seus
representantes no Sindicato dos
Comerciários. Conheça cada um
deles, informe-se sobre nossa história, nossa luta e nossas conquistas.

Conheça nossa nova diretoria!

Rodrigo Machado Pickler
(Caffs Informática)
Presidente

Elizandra Rodrigues Anselmo (Supermercados Angeloni)
Girlaine Máximo (Mirvaine Relojoaria)
Roberto Santos Jacintho (Supermercados Angeloni)
Ricardo Alves de Sousa (Supermercados Angeloni)
Cleiton Pereira Perdoná (Someval Veículos)
João Antônio de Sousa (Battistella Veículos)
Rosenete Antunes de S. Longo (Aposentada)
José Fernandes dos Anjos (Aposentado)
Silvio Ricardo Zanini Pizzolo (Jabur Pneus)
Marilu da Silva Marcilio (Drogaria Catarinense)
Luiz Ângelo S. Machado (Drogaria Catarinense)
Nilma Maria Nascimento (Rainha Modas)
João Nazário (Comat Caminhões)
Antônio Carlos dos Santos (Lojas Salfer)
Israel Carvalho de Souza (Lojas Salfer)
Bruna Gomes Gaspar (Lojas Salfer)
Eliete G. de Sousa (Lojas Salfer)
Cleyton Joaquim (Lojas Salfer Jaguaruna)
Eliene Américo Serafim (Rainha Modas)

Ações trabalhistas
Uma das funções do sindicato é fiscalizar, acolher
denúncias e, se necessário, acionar as empresas
judicialmente, caso o trabalhador tenha sido
prejudicado. No último ano o Sindicato dos
Comerciários venceu importantes causas em benefício
dos trabalhadores, como contra o Ceconvest e os
Supermercados De Pieri.
Para saber se você, que trabalhou em uma das lojas
do Supermercado De Pieri no período de 01 de
novembro de 2009 a 31 de maio de 2014, tem direito e
a provável data do recebimento, fale com a gente.
A ação contra a Ceconvest refere-se ao ano de
2014, onde não foram cumpridas as regras do aditivo
da Convenção Coletiva com relação aos direitos dos
trabalhadores nos feriados.
Acompanhe-nos através de nosso site e de nossa
fanpage para descobrir se você tem direito a alguma
espécie de indenização. Procure-nos em nossa sede ou
pelo telefone 3622-2418.
Havan - No mês de dezembro as lojas Havan
determinaram a retirada da folga fixa, um direito dos
trabalhadores. O sindicato, junto a outros sindicatos
dos comerciários do Estado e a Fecesc, conseguiu
reverter a situação, não permitindo que os
trabalhadores perdessem seus direitos. Por isso é
importante lembrar que a união faz a força e um
sindicato forte depende de sua categoria unida.

Jogo rápido
Hora do almoço
O Sindicato dos Comerciários dispõe
de refeitório para acomodar os
associados – além de todos os
equipamentos necessários para
providenciar sua refeição. Associe-se e
venha almoçar com a gente!
Aniversariantes
Associados que comemoram sua
data natalícia não são esquecidos, no
Sindicato dos Comerciários. Todos
ganham uma singela lembrança em
seu dia especial.

Fiscalização nos feriados
Ao longo de todo o ano o sindicato
fiscalizou diversos estabelecimentos
que, teoricamente, não poderiam estar
funcionando durante feriados.

SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS
Sede Tubarão: rua Lauro Müller, 80, 3º andar, Centro. Fone/Fax: (48) 3622-2418
Subsede Braço do Norte: rua José Speck, 1615, 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)

