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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE TUBARÃO E REGIÃO

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

SINDICATO: JUSTIÇA SOCIAL, RESPEITO E

IGUALDADE PARA TODOS

Defender os direitos e lutar pelos interesses da classe trabalhadora: este é nosso principal compromisso. Nossa missão é organizar,
representar sindicalmente e dirigir a luta dos trabalhadores por melhores condições de vida e de trabalho e por uma sociedade mais justa e
democrática.
Neste ano encerra-se mais um mandato da direção de nosso sindicato. Temos a
«Sabemos a quem representamos.
certeza do dever cumprido e, portanto, queremos dar continuidade ao nosso trabalho.
Para isso, contamos com você. No próximo dia 06 de outubro acontece a eleição da
Na caminhada, encontramos
nova diretoria do Sindicato. Participe!
obstáculos. Resistimos, trabalhamos
Durante todo o dia haverá urnas fixas na sede e na subsede do Sindicato dos
e, juntos, construímos um sindicato
Comerciários (em Tubarão e Braço do Norte), além de outras quatro móveis, que irão
cada dia melhor!».
percorrer os principais locais de trabalho da região, para que todos os associados
A luta é nosso compromisso!
tenham a oportunidade de votar.
Contamos com sua participação e com seu voto de confiança!

Um pouco da história do

Sindicato dos Comerciários
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 normais 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.
Os desafios eram grandes: reconquistar o prestígio da entidade, estruturá-la e
estabelecer uma nova relação sindical. Desafios que desde então vêm sendo vencidos
diariamente.
Com mais de meio século de existência na região, o Sindicato dos Comerciários, hoje, é
uma instituição
sólida e reconhecida
como a principal
entidade sindical da
A m u r e l ,
representando a
maior categoria de
trabalhadores e o
principal setor
econômico da
região.
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SINDICATO

E PRA LUTAR

DEFENDA SEUS DIREITOS:
DIA 6 DE OUTUBRO, VOTE
SIM CHAPA ÚNICA
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.
Os trabalhadores que aderem
ao sindicato buscam união,
segurança, participação,
reconhecimento e benefícios.
Nossas propostas já são
conhecidas, assim como nossas
conquistas e nossas vitórias, mas é
importante reforçar:
Estaremos sempre em defesa
dos direitos dos trabalhadores;
Garantimos transparência em
todos os processos envolvidos pelo
sindicato;
Também destacamos nosso
total envolvimento com lutas como
contra o trabalho aos domingos e
feriados, por melhorias salariais e
por melhores condições de trabalho.
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CONHEÇA SEUS REPRESENTANTES
Estes trabalhadores são seus representantes no Sindicato dos Comerciários. Conheça cada um deles, informe-se sobre nossa história, nossa
luta e nossas conquistas. Participe deste momento importante, contamos com seu apoio!
Existem trabalhadores que só pensam em sindicalizar-se quando são confrontados com problemas concretos. No entanto, este isolamento
os leva a formar ideias vagas e confusas diante de situações difíceis, pois em algum momento anterior a entidade empregadora pode ter providenciado para que houvesse um deslize, uma ação ou uma omissão que vão prejudicar sua defesa.

Rodrigo Machado Pickler
Caffs Informática

Elizandra Rodrigues Anselmo
Supermercados Angeloni

Ricardo Alves de Sousa
Supermercados Angeloni

Rosenete Antunes de S. Longo
Aposentada

Girlaine Máximo
Mirvaine Relojoaria

Cleiton Pereira Perdoná
Someval Veículos

José Fernandes dos Anjos
Aposentado

Roberto Santos Jacintho
Supermercados Angeloni

João Antônio de Sousa
Battistella Veículos

Silvio Ricardo Zanini Pizzolo
Jabur Pneus

Marilu da Silva Marcilio
Drogaria Catarinense
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NO SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS
Prevenir é sempre melhor que remediar. Os trabalhadores sindicalizados vão-se enriquecendo, de múltiplas formas, com vista à defesa dos
seus interesses individuais e coletivos, devido às informações que o sindicato lhes faz chegar. Estar sindicalizado é, por isso, um investimento
numa organização dos e ao serviço dos trabalhadores, onde estes constituem o eixo central de toda a sua atividade e cujos benefícios se refletem no dia a dia da sua atividade profissional.

Luiz Ângelo de Souza Machado
Drogaria Catarinense

João Nazário
Comat Caminhões

Eliete G. de Sousa
Lojas Salfer

Nilma Maria Nascimento
Rainha Modas

Antônio Carlos dos Santos
Lojas Salfer

Andreia F. Cheipers Marcos
Supermercados Manentti

Israel Carvalho de Souza
Lojas Salfer

Cleyton Joaquim
Lojas Salfer Jaguaruna

Bruna Gomes Gaspar
Lojas Salfer

Eliene Américo Serafim
Rainha Modas
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ADVT AGORA ATENDE NA SEDE
DO SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS

Atenção, trabalhador! Como anda sua saúde? Agora, a
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS VITIMADOS PELO TRABALHO ADVT está atendendo semanalmente nas dependências do Sindicato dos Comerciários!
A associação conta 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 necessário, a empresa será autuada. O trabalhador que necessitar de cuidados médicos será encaminhado a especialistas - sem custo. Quer saber mais? Procure-nos. Agende-se pelo telefone 3622-2418.

GRITO DOS EXCLUÍDOS PEDE POR
VIDA E QUESTIONA GRANDE MÍDIA

Tubarão também registrou a manifestação
Grito dos Excluídos, no último dia 7 de Setembro,
durante o desfile cívico. Em sua 21ª edição, o
movimento trouxe como tema “A vida em primeiro lugar”, provocando a sociedade a olhar de
verdade para o brasileiro e suas reais necessidades.
Além do Sindicato dos Comerciários, participam da organização do evento representantes do
movimento sindical, da Igreja e de diversas
ONGs.
Com o lema “Que país é esse que mata gente, que a mídia mente e nos consome?”, a proposta foi a de chamarmos a atenção da opinião
pública sobre a estrutura social em que vivemos,
que mata e marginaliza, e sobre atuação da grande mídia, que muitas vezes mente e engana o povo,
fornecendo mentiras ou meias verdades.
A proposta também foi a de defender os direitos básicos, chamar o Estado para as suas responsabilidades com a política das reformas e fazer da rua o palco e o caminho de um novo Brasil.
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Atenção, sócios!
Anotem na agenda: no próximo dia
22 de novembro acontece a nossa
tradicional Costelada dos
Comerciários, já em sua nona edição.
Então, prepare-se! Muita diversão,
atrações, brindes e a companhia dos
amigos!
Filie-se! Fortaleça seu sindicato e
desfrute de mais esta atração!

FIQUE DE

OLHO
De Pieri: ação já
está sendo paga
O Sindicato dos Comerciários comunica que os trabalhadores que estão ou já passaram pelo
Supermercado De Pieri (período
de 01 de novembro de 2009 a 31
de maio de 2014) devem passar
na sede do sindicato, em Tubarão,
para o recebimento de verba
referente ao acordo judicial
firmado na AT 2389/2013, abrangendo as quatro lojas da rede.
Informamos ainda que estes
valores serão liberados aos trabalhadores em 26 parcelas, «observada a ordem crescente do crédito (do menor para o maior valor),
atualizado por ocasião do pagamento, limitados ao valor da
parcela».
Para saber se você, que
trabalhou em uma das lojas do
Supermercado De Pieri no período de 11 de novembro de 2009 a
31 de maio de 2014, tem direito a
esta indenização, além da provável data do recebimento, procurenos na rua Lauro Muller, 80, no
Centro de Tubarão, ou através do
telefone (48) 3622-2418.
Atenção - Lembramos que
todas as ações coletivas ajuizadas
pelo sindicato são referentes aos
direitos dos trabalhadores que
eventualmente deixaram de ser
cumpridos. Através destas ações
o trabalhador recebe o que lhe é
devido. Algumas empresas usam
o argumento de que quando o
sindicato ganha estas ações, o
trabalhador acabaria tendo que
devolver o dinheiro ao patrão - o
que não é verdade.

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

