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ANO XVIII  Outubro /Novembro / 2008 - CUT

“Nós somos anjos de uma só “ASA”, para voarmos temos que se unir.”

Tabela do Salário Normativo /2008   Confira seu Salário!
Joaçaba,
Herval D´Oeste,
Luzerna,
Capinzal e Ouro

Ibicaré, Tangará,
Água Doce, Treze Tílias,
Vargem Bonita,
Lacerdópolis
Catanduvas  e
Erval Velho.

Campos Novos

Monte Carlo,
Vargem, Zortéa,
Abdon Batista,
Brunópolis,
Celso Ramos e
Anita Garibaldi

Salário Mínimo R$ 415.00 R$ 415.00 R$ 415.00 R$ 415.00

Salário Normativo R$ 553.63 R$ 525.94 R$ 540.00 R$ 486.00

Limpeza R$ 442.90 R$ 420.76 R$ 432.00 R$ 415.00

Office-Boy, Empacota-
dores de Supermercados
e Jardineiros

R$ 415.00 R$ 415.00 R$ 415.00 R$ 415.00

Quebra de Caixa
Supermercado

R$ 124.50 R$ 124.50 R$ 124.50 R$ 124.50

Quebra de Caixa Loja R$ 83.00 R$ 83.00 R$ 83.00 R$ 83.00

Salário Família Até R$ 472.43 o valor é R$ 24.23 Até R$ 710.08  o valor e R$ 17.07

SalárioSalário

DIA 30 DE OUTUBRO

DIA DO COMERCIÁRIO
DIA 30 DE OUTUBRO

DIA DO COMERCIÁRIO
Você precisa ter sonhos,

para que possa se levantar

todas as vezes que cair.

Acreditar, que a toda hora,

acontecerá coisas boas

e mudará o rumo da sua vida.

Você precisa ter sonhos grandes e pequenos,

Os pequenos são as felicidades mais rápidas,

Os grandes lhe darão força para suportar o

fracasso dos sonhos pequenos.

Você tem que regar os teus sonhos todos os dias,

assim como se rega uma planta, para que ela cresça...

Você precisa dizer sempre, a você mesmo:

Vou conseguir!

Vou superar

Vou chegar ao meu Sonho!

Homenagem aos comerciários de Joaçaba e Região

Você que trabalha em empresas

da área do comércio, pode associar-se

no seu sindicato de classe. Com isso

estará contribuindo com o seu próprio

bem-estar e de seus dependentes, com a

melhoria de sua vida profissional e

social. Além de usufruir dos inúmeros

benefícios que o sindicato oferece

como: convênios médicos e odon-

tológicos, você também ajuda tomar

decisões importantes para a categoria.

Ser sócio depende da sua decisão

consciente, comunitária e solidária, pois

hoje a conjuntura econômica e social

que o país vem enfrentando, nos obriga

estar filiado ao nosso sindicato de

classe.

SINDICALIZAÇÃO

• Piso salarial maior que o salário mínimo

• Reajustes salariais acima da inflação

• Horas extras em valor acima do previsto em Lei

• Pagamento quebra de caixa

• Aviso prévio de 60 dias para quem tem mais de 05

anos de empresa

• Assistência nas rescisões de Contrato

• Assistência jurídica nas demissões

• Estabilidade de 60 dias após o retorno da licença

maternidade

• Representantes qualificados para informações e

acompanhamento nas rescisões contratuais.

• Inúmeros convênios para os comerciários

associados

O Sindicato é você, somos nós. Para
continuarmos alcançando melhores resultados em
nossas lutas, devemos manter uma representação
forte. Isso só depende de nós.

É POR
QUE TODO COMERCIÁRIO TEM GARANTIDO:

EXISTIR SINDICATOÉ POR
QUE TODO COMERCIÁRIO TEM GARANTIDO:

EXISTIR SINDICATO



SENTINELA
Horário do comércio em Anita Garibaldi

Devido à necessidade de alteração do horário de

funcionamento do comércio de Anita Garibaldi, o Sindicato

do Comércio de Joaçaba e a Câmara de Dirigentes Lojistas

deste município, em reunião conjunta, estabeleceram um

novo horário de funcionamento para os estabelecimentos

comerciais, que passou a vigorar a partir de 01 de setembro

de 2008. Este acordo torna-se obrigatório para todo o

comércio. Já para os empregados será obedecida à legislação

em vigor, a qual regulamenta que o funcionário que trabalhar

além da jornada de 44 horas semanais, deverá receber em

forma de horas extras acrescidas de

65% ou a empresa deverá fazer

uma escala de revezamento objeti-

vando que o empregado não

exceda às 44 horas de trabalho

semanais. Este acordo regula-

menta o horário do Comércio.

A Convenção Coletiva de Trabalho é fruto de
negociação entre Sindicato Patronal e Profissional que
tem o poder de negociação discutido em assembléias
convocadas para esta finalidade. Este processo é
chamado de negociação coletiva.

Uma Convenção Coletiva de Trabalho cria
cláusulas, que devem ser respeitadas durante sua
vigência (um ano).

Aproximando-se a data base, data na qual os
sindicatos representantes das respectivas categorias se
reúnem para a negociação da convenção coletiva,
sendo que aquele é o mês no qual se discute o reajuste
salarial e as demais cláusulas.

O primeiro passo ocorre quando o sindicato
profissional, envia a Pauta de Reivindicações à outra
parte, contendo as exigências da categoria,
previamente discutidas e aprovadas em assembléia.

Nesta pauta constam cláusulas que se pretente
negociar como: reajuste salarial, piso salarial,
gratificações, valor das horas extras, férias, 13º salário,
dentre outros benefícios. Mas nem sempre
conseguimos obter aquilo que gostaríamos pois isso
também depende da concordância da classe patronal.
Portanto, quando você for convidado a participar de
uma assembléia para discutir negociação coletiva
participe, pois assim você ficará sabendo das
pretenções do seu sindicato.

O QUE É CONVENÇÃO COLETIVA?

02

Oeste Catarinense terá Universidade Federal

O Presidente Lula assinou em julho, o projeto de lei

que cria a Universidade Federal do Meio Oeste Catarinense,

com previsão de implantação para o segundo semestre de

2009. A nova instituição educacional será sediada em

Chapecó - SC. Contando ainda

com dois Campus no estado

do Rio Grande do Sul e dois no

Paraná.

Com isso, 415 muni-

cípios serão contemplados e

3,7 milhões de pessoas bene-

ficiadas tendo como objetivo

atender os filhos dos traba-

lhadores desta grande região.

Confira o novo horário do comércio:

Comércio em Geral
De Segunda a Sexta-feira
Sábados

8:30 as 12:00 e das 13:30 as 19:00

8:00 as 12:30

Supermercado
8:30 as 12:00 e das 13:30 as 19:00

8:30 as 13:00

De Segunda a Sexta-feira
Sábados

Agora o Sindicato dos Comerciários tem site conheça melhor nossa entidade
e mantenha-se informado sobre seus direitos e benefícios. Visite-nos!

www.secjba.org.br

A aposentadoria e demais benefícios

da previdência social brasileira, são

os maiores programas de proteção

concedidos aos trabalhadores da

América Latina. Entretanto o tema

previdência é polêmico, pois alguns

dizem que a previdência está defi-

citária, outros que sua receita é muito

superior às pensões que são pagas.

Contudo, o mais relevante aos trabalhadores brasilei-

ros neste momento, é saber que para contar com este bene-

fício futuramente, é imprescindível estar contribuindo com o

INSS. E você trabalhador que almeja uma aposentadoria no

futuro: Como está sua situação? Está sendo recolhida men-

salmente sua previdência social? O valor recolhido incide

sobre todos os seus rendimentos salariais? Você está regis-

trado? Portanto, se preocupe com este assunto. Depois de

uma vida de trabalho, quando as forças despendidas já não

são as mesmas da juventude, o direito a aposentadoria

poderá ser a promessa de uma vida mais tranqüila e sus-

tentável para você e sua família.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Um cara chega pro amigo e fala: A minha sogra morreu

e agora fiquei em dúvida se vou trabalhar ou se vou ao enterro dela.

O amigo responde, como diz o ditado:

Primeiro o trabalho depois a diversão.

A mulher comenta com o marido

Querido, hoje o relógio caiu da parede da sala

e por pouco não bate na cabeça da mamãe.

Maldito relógio sempre atrasado.

Relógio Atrasado
HUMOR HUMOR HUMOR HUMOR

Enterro da Sogra
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SINDICATOS VÃO A LUTA PARA A
IMPLANTAÇÃO DO SALÁRIO MINÍMO PARA

O ESTADO DE SANTA CATARINA

SINDICATOS VÃO A LUTA PARA A
IMPLANTAÇÃO DO SALÁRIO MINÍMO PARA

O ESTADO DE SANTA CATARINA
Com objetivo de dar continuidade à reivin-

dicação para implantação de um salário mínimo regio-

nal no estado de Santa Catarina, sendo este superior ao

mínimo do governo federal, algumas entidades elabo-

raram o projeto e encaminharam ao governador Luiz

Henrique em 15 de janeiro de 2007. A partir daí acon-

teceram várias reuniões com algumas secretarias do

governo e lideranças políticas, chegando-se a um en-

tendimento de que seria possível implantar um Salário

Mínimo Regional, hoje no valor de R$ 524.00, a

exemplo do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio

de Janeiro. O projeto foi recebido pelo governador que

deverá encaminhar a assembléia legislativa para ser

aprovado. Com isso cerca de 400 mil pessoas serão

beneficiadas, sendo principalmente aqueles que

recebem R$ 415.00. O movimento Sindical vai con-

tinuar firme nesta rei-

vindicação por enten-

der que lutar por me-

lhorias salariais e me-

lhores condições soci-

ais e econômicas são as

grandes bandeiras a

serem defendidas pelo

sindicalismo.

Notícia da Justiça do Trabalho

Em Curitiba - PR, uma empresa do Comércio foi

condenada a pagar indenização para uma funcionária

demitida após 10 anos de trabalho. O fato que motivou o

processo e conseqüentemente a indenização, foi a mesma

ter sido chamada de feia e idosa, palavras atribuídas por um

chefe de vendas da loja, que havia dito que a funcionária era

bonita do pescoço para cima, e do pescoço para baixo era

feia. O comentário infeliz lhe custou uma indenização de R$

30.000,00 reais. Atitudes como estas acontecem com fre-

qüência por pessoas despreparadas, que não tem

consideração e muito menos respeito com seus colegas de

trabalho. Neste caso, considerado como dano moral, restou

para a empresa pagar uma pesada multa aplicada pela Justiça

do Trabalho do estado do Paraná.

Como se aproxima o final do ano e com ele o paga-

mento do esperado décimo terceiro salário. Queremos lem-

brar aos trabalhadores que este deve ser pago nas seguintes

condições:

* De fevereiro até 30 de novembro paga-se a primeira parcela.

* A última parcela tem prazo até 20 de dezembro.

* Caso a empresa optar por pagar em uma só vez, o prazo é

até 30 de novembro.

Portanto, se o pagamento for fora desses prazos

poderá a empresa sofrer multa.

Pagamento do 13º Salário

Agora o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a

aposentadoria não altera mais a relação de trabalho, ou seja,

o empregado que for demitido após a sua aposentadoria,

terá direito a multa de 40% sobre o FGTS de todo o tempo em

que trabalhou na empresa.

Multa do FGTS na aposentadoria

Lembramos a todos os empregados que trabalharam

como mesários nas eleições municipais, que terão direito a

uma folga posterior equivalente

ao dobro de dias trabalhados, ou

seja, para quem trabalhar um dia a

empresa compensará com dois

dias de folga obrigatoriamente,

conforme Lei 9.504/97 Art. 98.

Trabalho nas Eleições

O pagamento das parcelas constantes do termo de

rescisão deverá ser efetuado nos seguintes prazos:

No primeiro dia útil imediato ao término do contrato,

quando o aviso prévio tiver sido cumprido em serviço.

Até o décimo dia contado da data da comunicação

da demissão, no caso de ausência do aviso prévio,

indenização deste ou dispensa do seu cumprimento.

O não cumprimento desses prazos, salvo quando o

atraso tiver sido causado comprovadamente pelo

trabalhador, sujeitará o empregador o pagamento de multa

em favor do empregado no valor equivalente ao seu salário.

Rescisão de contrato de trabalho

Todo trabalhador que tiver completado um ano de

trabalho terá direito a férias de 30 dias, as quais deverão ser

pagas até 02 dias antes do inicio das mesmas e acrescidas de

33.33% .

A empresa tem prerrogativa de escolher o mês que

lhe achar conveniente, salvo se o empregado tiver filhos que

freqüentam a escola. Neste caso, as férias deverão coincidir,

deixando de ser opção da empresa e sim do empregado. O

prazo de concessão das férias é de 01 ano e 11 meses, caso o

empregador não as conceda no prazo estipulado, isto é, se

vencer duas férias, estará sujeito ao pagamento de multa no

valor de mais um salário.

Lembrando que não é permitido assinar a folha de

férias sem o respectivo pagamento e posterior gozo.

DIREITO DE FÉRIAS

Os navios estão a salvo nos portos,
mas não foi para ficar ancorados  que eles foram criados.

A vida está cheia de desafios que, se aproveitados de
forma criativa, transformam-se em oportunidades.

Os navios estão a salvo nos portos,
mas não foi para ficar ancorados  que eles foram criados.

A vida está cheia de desafios que, se aproveitados de
forma criativa, transformam-se em oportunidades.



No dia 27 de Novembro serão realizadas eleições no

Sindicato dos Empregados no Comércio de Joaçaba, com

chapa única.

A diretoria do sindicato é composta por 20

comerciários que serão eleitos pelo voto direto dos associados.

Estes 20 companheiros tem o compromisso e a

responsabilidade de representar toda a categoria, que é

composta por aproximadamente 3000 comerciários divididos

nos 21 municípios da Base Territorial do Sindicato de Joaçaba.

Os mesmos têm por objetivo realizar um trabalho de

integração e desenvolvimento da categoria, traçando planos

para melhor administrar o Sindicato com a colaboração e

respaldo de toda a classe no mandato do quadriênio 2009 a

2013.

“Que as derrotas da vida não sejam motivo para tristeza, lute, hoje e sempre, pois só assim você será um vencedor.”
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ELEIÇÕES SINDICAIS

Aquilino Rodrigues
Func. Coperio - Jba

Marisa de Souza
Func. Caita - Jba

Sueli M. dos Santos
Func. Pedra Azul

Edson Paulo Damin
Func. Magazine Luiza - Jba

Ermelindo L. do Prado
Func. Coperio - Jba

Paulo Amaral de Souza
Func. Agrop. Cerealista
Bess - Campos Novos

Josmar Bernardi
Func. Agro Divel - Jba

Elcio A. Boff
Func. Coopercampos

Campos Novos

Claudino Tonett
Func. Coperio
Herval D’Oeste

Orli R. Camargo
Func. Cia Latino Americana

Jba

Walter S. Brandão
Func. Coopercampos

Estela M. Varela
Func. Confecções Só Criança

Capinzal

Claudiomar Saretta
Func. Cerâmica Andrade

Herval D’Oeste

Maria Luiza Fischer
Func. Leon - Jba

Marilene Antunes
Func. Demarco - Jba

Ademir R. dos Santos
Func. Bonato Mat. Const.

Jba

Claudiomiro Loch
Func. Vicini Pneus

Jba

Waldir Ratti
Aposentado

Iva Costenaro
Func. Dotti Sport - Jba

Jefferson F. França
Func. Disauto

NOVOS CONVÊNIOS
Mercado Adriane - Herval D´Oeste

Clinica Integrada Medcenter:

Dr. Alan Goulart Bussolo - Psiquiatra

Dra. Taisa Cristina dos Santos Leonardo - Psiquiatra

Dr. Daniel Schneider - Fisioterapeuta

Dr. Rodrigo Sabini - Fisioterapeuta

Dr. Adolfo Marca - Fonoaudiólogo

Leiza R. Piaia - Psicóloga

Dra. Tatiane Yokomizo - Neurologista

Dra. Juliana de Mendonça Invernici - Cirurgiã Dentista

Dr. Laurence Nogueira - Oftalmologista

Clínica de Psicologia Vida Nova - Psicólogos, Médico Hipi-

niatra, Pediatra, Enfermeiras, Nutricionistas, Dermatologistas,

Profissional Trainer, Fisioterapeuta e Fonoaudióloga, especial-

mente para gestantes, casais, crianças e famílias.

Maurinice Eva Noranha Crestani - Psicóloga, Psicopedagoga e

Gerontóloga

Dra. Clarice Abuchain - Odonto Pediatra

Rita Biolchi Trevisol - Psicóloga
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Maiores informações ligue no Sindicato 49 3522.3977
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