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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

VOTE EM REPRESENTANTES DOS

TRABALHADORES, NÃO NOS DO PATRÃO
Ser trabalhador é estar sempre do lado mais fraco da corda. Basta um puxãozinho mais forte e a já difícil vida de quem é empregado torna-se insuportável. É salário indigno, é carga horária abusiva, é patrão oportunista e desumano, é sentir dores, fome, saudades da família, mas continuar persistindo: afinal, as contas não param de chegar e é preciso botar comida na mesa.
Se você tem acompanhado o cenário político e econômico em nosso país, certamente sabe que, com a aprovação da Reforma
Trabalhista - e, agora há pouco, com a liberação da terceirização sem limites - a coisa toda ficou ainda mais complicada para todos
aqueles que dependem de salário para sobreviver.
Mesmo com toda a pressão dos movimentos sindicais e sociais por todo o Brasil, as autoridades - tanto políticas quanto da
esfera do judiciário - estão caprichando no que já se configura como uma tragédia social sem precedentes na história deste país.
Ao contrário do que foi exaustivamente prometido, a oferta de empregos não aumentou - muito pelo contrário, desde a aprovação da Reforma, a taxa de desemprego disparou e hoje atinge quase 15 milhões de brasileiros. Outros supostos 15 milhões de
trabalhadores (número que certamente é maior ainda) ganha a vida em subempregos, em situações que são consideradas, no
mínimo, precarizadas.
A gente sabe, conhecemos a realidade de nossos filiados: nem todo mundo pode arregaçar as mangas e ir protestar pela manutenção de seus direitos. As pessoas sofrem caladas porque precisam de trabalho, precisam de renda, precisam de um mínimo de
dignidade. Mas tem um jeito muito eficiente de mudarmos a situação dramática pela qual todos estão passando neste momento:
através do voto.
É nas urnas que teremos a chance de reverter todo o pacote de maldades que foi cuidadosamente direcionado contra as camadas mais fragilizadas da população brasileira: a classe trabalhadora. É analisando as propostas dos candidatos, conferindo sua
atuação política, suas ideias e seus projetos, é que poderemos fazer a diferença na vida de todos nós, de nossos filhos e netos.
Portanto, pedimos a todos atenção e muito carinho na hora de encarar as urnas no próximo dia 07 de outubro. Abra o olho,
desconfie, confira tudo o que for
possível a respeito do seu candidato.
E lembre-se: não vote em quem sempre jogou CONTRA os trabalhadores. Não dê oportunidades para políticos carreiristas e a serviço do grande empresariado para que consigam
atirar a última pá de cal nestes que
são a força que leva o país adiante: os
trabalhadores. Gente como você.
Não se deixe enganar: discursos
populistas que apelam para o senso
comum, sem exatamente qualquer
propósito, costumam mascarar péssimas intenções. O patrão, o dono do
capital, não se importa se você vai
passar as próximas 12 horas de pé
trabalhando para que ele faça fortuna. Os interesses do SEU PATRÃO
são bem diferentes do que é realmente importante para você e sua família.
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Artigo: A IMPORTÂNCIA DO SEU VOTO
(por Rodrigo Machado Pickler, presidente do Sindicato dos Comerciários)

O voto é um dos principais instrumentos utilizados para definir os rumo políticos do país. No Brasil, são eleitos através do voto vários
representantes da população, como vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, além de governadores e presidentes da República
Os trabalhadores, desde a Proclamação da República, em 1889, foram excluídos de discussões e decisões sobre temas políticos, e podemos responsabilizar esse afastamento compulsório pela instabilidade de se processar a tardia entrada dos trabalhadores na vida política. E
isto não poderá, jamais, ocorrer novamente.
Hoje os trabalhadores, e a sociedade em geral, têm acesso irrestrito a jornais, revistas, rádios, TV, internet e outras formas de comunicação. Estamos mais esclarecidos, mais politizados, mais atuantes na vida política do País, porém, ainda temos uma longa jornada e uma
importante decisão a ser tomada para nosso futuro: eleger candidatos que realmente representem os interesses dos trabalhadores, para que
não aconteça algo como a Reforma Trabalhista, que beneficia somente o empresário.
Já parou pra pensar? Se nós, trabalhadores, tivéssemos a maioria no Congresso Nacional a tal Reforma Trabalhista, assim como outros
projetos de interesse dos empresários, jamais aconteceriam. O trabalhador deve conhecer as reais intenções de seu candidato, quais projetos ele tem para com os trabalhadores e a sociedade menos favorecida. Se ele já foi ou é político, como foi seu histórico de votação.
Temos o Brasil de luta, dos trabalhadores, que procuram se organizar em sindicatos e outras associações, e que vão às ruas protestar; há o
Brasil das redes sociais; o Brasil dos incrédulos.
O voto é a nossa forma de dizermos sim ou não àquilo que nos é apresentado. O voto, por si só, não vai mudar o Brasil, mas com certeza
nos dará voz para dialogar, contestar e propôr soluções para aquilo que almejamos para o Brasil como um todo!

ATENÇÃO: ESTES CANDIDATOS SÃO INIMIGOS DOS TRABALHADORES
Estes candidatos votaram A FAVOR da desastrosa Reforma Trabalhista e são inimigos dos trabalhadores catarinenses. Guarde bem seus
rostos, preste atenção a seus nomes. Agora, eles vão querer seu voto. Eles usaram seus mandatos para retirar direitos dos trabalhadores. Não
é este tipo de representante que você precisa!
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Quer um sindicato forte?
Participe, contribua!
Você sabia que sem o Sindicato não há a
Convenção Coletiva?
E que sem a Convenção Coletiva você
poderá perder inúmeros direitos, conquistados
com muito sacrifício ao longo de décadas?
Você está realmente disposto a perder o
PISO da categoria? Os reajustes salariais? Está
disposto a perder seus 15 minutos reservados ao
descanso? E a quebra de caixa? O lanche após
30 minutos de hora extra e o direito de
acompanhar o filho em consultas médicas?
Todos estes benefícios estão previstos na
Convenção Coletiva, mas podem desaparecer,
com o fim do sindicato. Para que isso não aconteça, precisamos unir forças. Participe do Sindicato.
Filie-se. Porque juntos somos mais fortes, mas sozinhos e dispersos jamais teremos voz nem poder
de mobilização. Pense nisso.

Da esquerda para a direita,
os diretores Girlaine
Máximo, Rodrigo Pickler,
e Elizandra Anselmo.
Converse com eles.

CONHECE AS VANTAGENS OFERECIDAS PELO SINDICATO? CONFIRA:
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 crescen-

Graduação

Pós-graduação

Saúde da família

Laboratórios

Atendimento
jurídico

Salão de festas

te.
Conheça algumas de nossas vantagens nas áreas da educação, lazer e
saúde, entre outras.
Ainda está de fora? Filie-se! Fortaleça sua instituição sindical!

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)
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ATENÇÃO, VOCÊ PODE ESTAR SENDO ENGANADO
Desde novembro de 2017 não é mais obrigatório vir ao sindicato para o acerto de contas, quando o empregado sai da empresa. A
partir de então muitos comerciários passaram a ser enganados por maus patrões, que estão aproveitando da situação.
Preste atenção às orientações do sindicato:
AVISO PRÉVIO
ALERTA: Muitos trabalhadores são
demitidos, mas estão assinando
«pedido de demissão» ou acordo para
abrir mão de parte dos valores que
teriam que receber.
ATENÇÃO: Quando for demitido, só
assine o aviso se você tem certeza de
que o documento é um comunicado de
dispensa. Se tiver dúvidas, antes de
assinar, fotografe o documento ou traga
uma via para o sindicato conferir.
Fique com uma cópia do documento
assinado por você e pela empresa.
FGTS
ALERTA: Muitas empresas não estão
depositando o FGTS do trabalhador.

FICHA DE FILIAÇÃO
Dados Pessoais
Nome:

ATENÇÃO: Se você for demitido, vá até
a Caixa Econômica Federal e peça um
extrato completo do FGTS da empresa
onde você trabalhou e traga ao
sindicato para conferência.

pagou!

RESCISÃO DE CONTRATO (ACERTO)

Só assine o documento que esteja
com o valor igual ao que a empresa
pagou. Não assine documento que
tenha um valor diferente daquele
que você recebeu.

ALERTA: Muitos trabalhadores estão
assinando os documentos do acerto de
contas e não estão recebendo o valor
que deveria ser pago pela empresa.

Se a empresa disser que depositou
na sua conta, antes de assinar, vá até
o banco e confira se o dinheiro foi
mesmo depositado.

ATENÇÃO: 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 você
não receber o dinheiro, não assine
nada! Se assinar sem receber não terá
como provar que a empresa não te

DOCUMENTOS DO ACERTO
Se você for demitido, a empresa
tem de entregar as guias para sacar
o FGTS e o requerimento do seguro
desemprego, além das cópias da
rescisão de contrato (acerto).

Seja sócio
Dependentes
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:

