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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

AÇÃO DE DISSÍDIO PARA CONQUISTARMOS

UM REAJUSTE MAIS DIGNO

Como não fechamos acordo com o sindicato patronal – tanto por divergências referentes ao reajuste salarial da categoria quanto
pelo abusivo horário especial de Natal – nós,
do Sindicato dos Comerciários, entramos
com uma ação de dissídio junto à Justiça do
Trabalho.
Vale observar que, quando for concluída a
ação do dissídio, o reajuste salarial deverá ser
pago com retroativo desde novembro de
2016, incluindo a diferença no 13° salário e
nas férias usufruídas no período de novembro
até agora, além do cálculo das horas extras.
Lembre-se - A proposta inicial apresentada
pelo Sindilojas sinalizava reajuste baseado
em 70% do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), ou seja, apenas 5,95%
(considerando que o índice da inflação em
novembro foi de 8,5%, adotado como proposta final). Além disso, mantiveram-se irredutíveis com o horário especial de Natal a
partir do dia 02 de dezembro. Foram três
domingos seguidos de trabalho.
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PERSPECTIVAS PARA 2017 E OS DESAFIOS PÓS-GOLPE

Ameaças gravíssimas aos direitos trabalhistas, mudanças absurdas na Previdência Social, crescimento do desemprego, congelamento dos investimentos em saúde e educação por vinte anos... a lista é longa. E é neste contexto que iniciamos o ano de 2017. O
que podemos esperar de tudo isso? Ainda nos resta esperança? Para muitos, a gravidade da situação atual está conduzindo a uma
espécie de torpor, um estado sem reação. Não para nós. Não há alternativa que não seja através da luta e da resistência.
E para vencer essa desesperança que atinge todo trabalhador brasileiro (e se ainda não atingiu, certamente vai, mais cedo ou mais
tarde) só mesmo com união, concentração de forças e novas ideias. Em destaque a ideia de que o homem pode mudar seu destino e
melhorar o mundo a seu redor. Quer vir com a gente? Venha para o sindicato.
Você é filiado a algum sindicato? Porque o seu patrão é. Todos os empresários são ligados ao sindicato patronal de sua categoria.
Porque sabem que, juntos, são muito mais fortes. Já parou para pensar nisso?
“Ah, mas o que o sindicato não faz nada”. Talvez você já tenha feito este tipo de afirmação sem pensar direito sobre o assunto.
Sabe aqueles seus direitos tão importantes, os trabalhistas e os previdenciários? Então... são conquistas sindicais.

Plenária da Fecesc avalia atual conjuntura pós-golpe no Brasil
A 69ª Plenária Estadual dos Trabalhadores no Comércio no
Estado de Santa Catarina ocorreu entre os dias 21 e 23 de novembro, no SESC Cacupé, em Florianópolis. Representantes
dos 26 sindicatos filiados à FECESC - entre eles parte da diretoria do Sindicato dos Comerciários - reuniram-se para debater
sobre o golpe e suas consequências para os trabalhadores.
O evento contou com palestra proferida pelo Juiz do Trabalho Hugo Cavalcanti Melo Filho - Presidente da ALJT (Associação Latino Americana de Juízes do Trabalho), que falou sobre
o golpe e as profundas mudanças nas relações de trabalho no
Brasil.

Trabalhadores: com êxito das vendas, é hora de colher os frutos
Os comerciários de Tubarão são uma categoria admirável.
Durante 23 dias do mês de dezembro, trabalharam sem descanso para garantir o lucro do patrão durante a temporada de vendas natalinas. Foram três domingos trabalhados em sequência.
Cansaço, desgaste, desânimo. Mas chegou a hora da recompensa. Pelo menos se levarmos em consideração o saldo positivo no período de Natal apresentado pela CDL.
De acordo com reportagem do jornal Diário do Sul, o comércio de Tubarão seguiu na contramão do o país e registrou
crescimento nas vendas de dezembro. A Fecomércio/SC e a
Federação das CDLs, através de pesquisa, apontaram que o
município de Tubarão “registrou em dezembro do ano passado
2,9% de incremento nas vendas em relação ao ano anterior”.
Ainda de acordo com a reportagem, o presidente da CDL de
Tubarão, Luciano Menezes, avalia que, em função da situação
econômica do país e do vendaval que atingiu Tubarão, existia
um clima de pessimismo que acabou não se concretizando.
“Nas duas últimas semanas que antecederam o Natal foi registrado o maior incremento nas vendas e o pessimismo deu lugar ao
otimismo”.
O empresariado, aparentemente, encontrou motivos para comemorar. E quanto ao trabalhador, encontrará a mesma motivação em seu reajuste salarial? A conferir.
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RETROSPECTIVA 2016: ações que fazem a diferença
Ao longo de todo o ano de
2016 foram inúmeras atividades, eventos a manifestações
protagonizadas pelo Sindicato
dos Comerciários, por sua
diretoria e por muitos de nossos
filiados. Confira alguns destes
momentos.

FIQUE DE

OLHO

Mobilização contra abuso dos
empresários de Tubarão
Em dezembro o Sindicato
dos Comerciários organizou
uma manifestação para protestar contra os desmandos dos empresários do comércio de Tubarão. Além de manter uma postura
intransigente e não negociar a Convenção Coletiva, que reajusta os salários dos comerciários, o
Sindilojas também impôs uma jornada absurda durante todo aquele mês.

Ações trabalhistas: confira se você tem algo a receber!
O Sindicato venceu importantes causas em benefício dos trabalhadores. Confira algumas delas:
De Pieri - Se você trabalhou em uma das lojas do Supermercado De Pieri no período de 01 de novembro
de 2009 a 31 de maio de 2014, fale conosco para descobrir se tem direito a indenização.
Angeloni – não concedia folga semanal dentro de sete dias corridos. Você, que trabalhou na rede de 2009
a 2014, procure-nos.

Greve geral mobiliza milhares de trabalhadores em todo o Estado
Em novembro, trabalhadores de
vários Estados brasileiros deram o
recado: se mexer com nossos direitos,
vamos parar o Brasil! Diversas cidades
catarinenses fizeram paralisações e
manifestações em protesto contra a
retirada de direitos. As principais bandeiras de luta desse movimento são:
contra a PEC 55; a reforma da previdência; a medida provisória de reforma do
ensino médio; contra a entrega do présal ao estrangeiro e contra a reforma
trabalhista.

por Rodrigo
Machado Pickler,
presidente
do Sindicato dos
Comerciários

Convênio com Agemed
Desde junho do ano
passado o Sindicato dos
Comerciários fechou parceria com a Agemed Planos de
Saúde. Os filiados interessados poderão contar com
inúmeras vantagens na hora
de cuidar de nosso bem mais
precioso: nossa saúde. E
agora a Agemed também
possui convênio com os
hospitais Nossa Senhora da
Conceição e Socimed. Para
mais informações, procurenos.
Sala de Jogos
Já conhece seu novo
espaço? Nossa sala de jogos
foi pensada especialmente
para você, proporcionando
ao trabalhador alguns momentos de descontração e
relaxamento. Venha conferir.

Ato exige humanização nas perícias médicas
Em julho participamos de ato que reuniu o movimento sindical do Sul, o Fórum Regional Sul de Saúde
do Trabalhador (FRSST) e a Associação de Defesa dos
Vitimados pelo Trabalho (ADVT), no Calçadão deTubarão, em frente ao INSS.
A manifestação teve como propósito denunciar os
maus tratos dos peritos durante as perícias médicas.
Foram colhidos depoimentos de pessoas que tiveram
benefícios cortados e que foram desrespeitadas pelos
peritos. Um escrivão do cartório também esteve presente, elaborando uma ata notarial que será encaminhada ao Ministério Público.
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Costelada dos Comerciários: dez anos
celebrando o trabalhador
Em nossa décima edição, celebramos o Dia dos Comerciários com muita alegria, boa comida, música, animação, brindes e bom
humor. Foram quase 700 pessoas, entre trabalhadores do comércio e familiares.
Agradecemos a presença de todos que, junto conosco, fazem parte de nossa trajetória. Com ânimos redobrados, rumamos a mais
dez anos de amizade e muita história pra contar.

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)

