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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

CONVENÇÃO COLETIVA É FECHADA.

CONFIRA SEU PISO E REAJUSTES
Após entrarmos com ação de dissídio junto à Justiça do Trabalho, por divergências cruciais durante o processo de negociação,
finalmente entramos em acordo e, em assembleia, fechamos em definitivo nossa Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017.
Aqui, informamos os Pisos e Reajustes que devem ser praticados retroativamente a partir de 1º de novembro de 2016. Lembramos
que as diferenças salariais devem ser todas pagas na folha do mês de maio de 2017. Confira:

Acesse o site www.trabalhadores.org.br ou www3.mte.gov.br/sistemas/mediador e verifique a Convenção Coletiva na íntegra.

RES STÊNCIA

EDITORIAL: NÃO É REFORMA, É DESTRUIÇÃO
Você sabia que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) brasileira é uma das mais avançadas do mundo quando se refere à proteção ao trabalhador? Longe de ser perfeito, este conjunto de leis garantiu um mínimo de dignidade a homens e mulheres de todo o
país ao longo dos últimos 74 anos. Mas este cenário está prestes a mudar. O projeto que visa “flexibilizar” a legislação trabalhista já
foi aprovado na Câmara Federal dos Deputados e agora está sendo discutido no Senado Federal. Quanto a esta suposta «flexibilização»? Na prática, significa basicamente precarizar as relações de trabalho. E o que isso te diz respeito? Diz absolutamente tudo. Se
você ainda não percebeu, abra os olhos.
O que está em execução no Brasil, neste momento, é um “pacote de maldades” sem precedentes em nossa história. É a destruição
das leis trabalhistas, o congelamento dos gastos públicos em saúde, educação, saneamento básico, segurança e demais áreas de vital
importância à população. É a destruição da Previdência Social e das leis trabalhistas. O que está em jogo é a dignidade do povo brasileiro. São seus direitos, seu futuro.
O Projeto de Lei 4.302 fragiliza a organização dos trabalhadores e permite a terceirização na atividade fim, condenando os/as
trabalhadores/as a “viverem de bico”, sem nenhuma segurança em relação ao trabalho e a direitos básicos, como férias, décimo
terceiro, jornada de trabalho, descanso remunerado, horas extras, entre outros direitos fundamentais conquistados após décadas de
lutas. Portanto, que fique bem claro: não se trata de reforma, é a destruição dos nossos direitos.

Seminário discute a perversa Reforma da Previdência
No dia 14 de março, o Sindicato dos Comerciários, junto ao Sinpaaet, Sintermut e Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Tubarão e Região, realizaram um seminário para debater a tão polêmica Reforma da Previdência.
Como palestrantes, Luciano Wolffenbüttel Véras, administrador, coordenador do Sindprevs/SC e do Núcleo Catarinense da Auditoria Cidadã da Dívida; Matusalém dos Santos, advogado especialista em Previdência Social e Maurício Mulinari, economista da
Fecesc/DIEESE.
A previsão dos especialistas é assustadora. Os palestrantes acreditam que, se tudo for aprovado, o Brasil voltará ao patamar dos
anos 1930, quando 60% da população era rural. Para eles, por mais falhas que apresentem, o Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro e o sistema previdenciário são perfeitamente funcionais até hoje. Para eles, o futuro dos brasileiros é bastante sombrio. “Voltaremos à época da escravidão. E legalizada, tudo certinho, como mandará a lei. Morreremos no tronco”, observaram.
Os especialistas concluíram o debate orientando a todas as pessoas a conversarem com sua comunidade, seus colegas de trabalho, padres, pastores e empresários. Porque a reforma atinge TODOS. Portanto, precisamos nos unir, mais do que nunca.

Estes são os inimigos dos trabalhadores
Eles votaram A FAVOR das desastrosa Reforma Trabalhista: Celso Maldaner (PMDB), João Paulo Kleinübing (PSD), João Rodrigues
(PSD), Jorginho Melo (PR), Marco Tebaldi (PSDB), Mauro Mariani (PMDB), Rogério Peninha (PMDB), Valdir Colatto (PMDB) e Ronaldo Benedet (PMDB). Estes são os inimigos dos trabalhadores catarinenses. Guarde bem seus rostos e seus nomes. Mais cedo ou mais
tarde, algum deles baterá na sua porta a procura de votos.
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Manifestações e Greve Geral mobilizam milhares
de trabalhadores em todo o Estado
Os últimos meses têm sido bastante movimentados em todo o país. Milhões de trabalhadoras e trabalhadores 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 pré-sal ao estrangeiro e contra a reforma trabalhista.

8 DE MARÇO: Ato mobiliza centenas no Calçadão de Tubarão
Para marcar o Dia Internacional da Mulher em Tubarão, 8 de
março, representantes de movimentos sindicais e sociais realizaram um ato público no Calçadão da cidade, distribuindo material
informativo e conversando com a população sobre as drásticas
mudanças que estão vindo por aí.
Este ano a briga é com a proposta de Reforma da Previdência,
que se aprovada vai precarizar ainda mais a vida de milhões de
brasileiros – especialmente as mulheres e suas jornadas múltiplas.
Com palavras de ordem e material de divulgação, os organizadores visaram orientar a população a reagir contra o pacote de
maldades que está sendo imposto aos trabalhadores brasileiros
com o aval da grande mídia.

Contra as reformas: nenhum direito a menos!
Representantes de movimentos sociais, sindicais, funcionários municipais, federais, trabalhadores do campo e da cidade, professores, carteiros, bancários, religiosos: centenas de pessoas ocuparam a avenida Marcolino Martins Cabral, no Centro de Tubarão, no
último dia 15 de março, para manifestar sua revolta com a absurda proposta de Reforma da Previdência Social.
O movimento ganhou corpo em todo o país, e a região de Tubarão fez sua parte e deu seu recado: somos CONTRA a Reforma da
Previdência e a todo o pacote de maldades do governo ilegítimo de Michel Temer. A manifestação teve início em frente à antiga rodoviária e seguiu até o Museu Willy Zumblick. Com palavras de ordens, faixas, cartazes e apitos, os participantes posicionaram-se
também contra a Reforma Trabalhista e por nenhum direito a menos.
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MILHARES REÚNEM-SE NAS RUAS DE TUBARÃO
CONTRA AS REFORMAS DE TEMER
No último dia 28 de abril quase duas mil pessoas reuniram-se desde as 6h30 da manhã nas ruas
de Tubarão dizendo NÃO às reformas trabalhista e Previdenciária, além da Terceirização. Movimentos sociais, sindicais, trabalhadores, estudantes e aposentados fizeram o dever de casa e deram o recado: nenhum direito a menos!
Mais de vinte categorias profissionais aderiram à Greve Geral na região, entre comerciários,
professores, ferroviários, bancários, agricultores, eletricitários e aposentados, clamando por um
país mais justo e inclusivo. Centenas exibiam faixas e placas acusando o golpe nos trabalhadores e
enumerando os riscos de perdermos, todos, benefícios e direitos duramente conquistados ao longo de décadas.
A diretora do Sindicato dos Comerciários de Tubarão e região, Elizandra Anselmo, observou
que as reformas que estão sendo impostas ao trabalhador brasileiro só vão prejudicá-lo. “O povo
vai acabar na miséria. Hoje nossa situação não é das melhores, mas ainda contamos com alguns
poucos direitos que nos garantem certa dignidade. Com as reformas, sequer com o salário mínimo
poderemos contar, em muitos casos. É uma vergonha, é o empobrecimento de nosso país e a destruição da classe trabalhadora”, acusou Elizandra.
Um caixão adornado pelas fotos dos deputados catarinenses que votaram em favor das reformas foi carregado por participantes do ato e, como forma de protesto, queimado ao final do evento.
Rodrigo Pickler, presidente do Sindicato dos Comerciários, sugeriu que todos os participantes
da Greve Geral em Tubarão conversem com outras pessoas e repassem o que realmente está acontecendo no país. “Temos a responsabilidade de conscientizar nossos amigos, familiares e colegas
de trabalho quanto à catástrofe que estas reformas irão provocar na vida dos trabalhadores”.
As manifestações que ganharam corpo em todo o Brasil nas últimas semanas só vão terminar
quando os objetivos da classe trabalhadora forem totalmente atingidos. Portanto, serão repetidas
quantas vezes forem necessárias.

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)

Salão de festas
Precisando de uma
pausa? Quer aproveitar
melhor seus minutinhos
reservados para o almoço?
Passe em nossa sede! O
Sindicato dos Comerciários
conta com uma sala de
jogos, pensada especialmente para você.
Neste local contamos
com instalações modernas,
equipamentos para jogos e
espaço para o relaxamento.
Venha conhecer!
FESTAS - Pensou em
receber os amigos ou celebrar uma data especial com
uma superfesta, mas não
quer encarar o aluguel de
um grande clube? Aqui no
sindicato sócios contam
também com esta vantagem.
Filiados têm à disposição um salão de festas
completo - e é grátis! Basta
reservar com antecedência.

