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Momento
Cultural

DENÚNCIAS

Sindicato Patronal defende a volta do escravismo
Vai sobrar para as empresas
Ve j a m q u e a b s u r d o : O
Sindicato Patronal esta orientando
as empresas a descumprir a
Convenção Coletiva de Trabalho
que é lei, aumentando a exploração em cima da mão-de-obra dos
trabalhadores.
E alguns empresários além
de descumprir a CCT, vendem

JORNAL

caro e cobram juros abusivos da
população.
O S i n d i c a t o d o s
Comerciários está tomando todas
as providências cabíveis para dar
fim as irregularidades e se preciso
for, vamos paralisar as atividades.

O Comércio vai parar.

OMERCIÁRIO

O dia que a Terra parou
Essa noite eu tive um sonho de
sonhador,
Maluco que sou, eu sonhei
Com o dia em que a Terra parou
Foi assim
No dia em que todas as pessoas
Do planeta inteiro
Resolveram que ninguém ia sair de
casa
Como que se fosse combinado em todo
planeta
Naquele dia, ninguém saiu de
casa,ninguém.

Raul Seixas

Campanha
Salarial 2013
Agora é luta!
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CAMPANHA SALARIAL 2013

Ousar lutar ! Ousar vencer!
Patrão, valorize
o comerciário,
aumente o
nosso salário!

O nosso Sindicato já entregou a Pauta de
Reivindicações da categoria ao Sindicato
Patronal. Agora é hora de exigirmos dos patrões
salários justos e condições decente de trabalho.
A nossa participação é fundamental para
obtermos conquistas e mantermos os nossos direitos.
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Comerciários reivindicam:

20% de reajuste ;

PLR de acordo com o número de empregados da empresa;

TRABALHADORES
ESTÃO DE GREVE

Sindicato dos Comerciários de Betim e Região

Ousar lutar! Ousar vencer! Sindicalize-se e fortaleça nossa luta!

A nossa data-base é 1º de março.
Veja também nesta edição:

Editorial
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Comissões 5%
é R$ 678,00
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por dispensa sem justa causa antes
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outros.
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Ousar lutar! Ousar vencer!
Celma Maria Alves,
Presidente do Sindicato.

Regulamentação da profissão comerciária

A Comissão de
Constituição e Justiça aprovou com unanimidade dia
14/11, em uma sessão histórica, o Projeto de Lei 3592/12
que regulamenta a profissão
de comerciário. Uma luta
histórica de mais de 30 anos
dos trabalhadores comerciários de todo Brasil.
O projeto de iniciativa e
autoria do Senador Paulo
Paim, oficializa a profissão de
12 milhões de funcionários
do comércio. O texto aprovado fixa a jornada de trabalho
dos comerciários em oito
horas diárias e 44 horas
semanais. Estes limites
podem ser alterados somente em Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho. A proposta admite para quem trabalha em turnos de revezamento jornada menor, de seis
horas, desde que não ocorram perdas nos ganhos salariais e que o mesmo comerciário não seja utilizado em
mais de um turno de trabalho,

Salário mínimo agora é
R$ 678,00

A partir de 1º janeiro de 2013
passou a vigorar o novo valor do
salário mínimo que de R$ 622,00
passou para R$ 678,00, ou seja,
um aumento de 9%. Portanto, os
trabalhadores comerciários de
Esmeraldas, Igarapé,
Juatuba,Mateus Leme e São
Joaquim de Bicas não poderão
receber menos que R$ 678,00 até
o fechamento da nossa
Campanha Salarial 2013, na qual
virá o real reajuste da nossa
categoria.
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Ousar lutar! Ousar vencer!
A profissão comerciária que é uma das mais
antigas do mundo até os dias de hoje não é valorizada, com isso a rotatividade no comércio é muito
grande. Além da carga horária exaustiva os
comerciários sofrem com os baixos salários pagos,
inclusive nas regionais o nosso piso salarial esta
abaixo do salário mínimo. Isto é um absurdo!
Uma das categorias que mais gera riqueza
Um dos principais motivos de exigirmos
para os patrões tem que ser valorizada. Por que há
um aumento justo:
Segundo os próprios veículos de informa- anos temos que fazer malabarismo para pagar as
ções da Patronal do comércio houve um contas e no início do ano ainda tem além das conaumento de aproximadamente 15% nas vendas tas fixas, IPTU, IPVA, material escolar, etc.
e este ano espera-se crescimento em torno de
12%. É chegado à hora de exigirmos parte do
Exigimos reajuste digno e melhores
que foi gerado com muito esforço da mão-decondições de trabalho, imediato!
obra comerciária.
Agora começou um novo desafio da
Campanha Salarial 2013. É hora de nos unirmos
ainda mais para arrancarmos conquistas nas negociações com a Patronal. Mas para sairmos vitoriosos nesta Campanha é muito importante a participação de todos nós nesta jornada de lutas.

Uma luta dos comerciários de todo Brasil

exceto em caso determinado
através de negociação coletiva. Portanto, a atividade de
comerciário deixa de ser uma
função para se tornar uma
profissão, que deverá ser
l a n ça d a n a C a rte i ra d e
Trabalho.
A votação foi acompanhada por centenas de
comerciários, federações e
centrais sindicais, principalmente pela UGT, na qual o
Presidente Ricardo Patah
comemorou junto com os
demais participantes a aprovação na CCJ. O projeto tem
caráter conclusivo, mas recebeu uma emenda na
C o m i s s ã o d e Tr a b a l h o ,
Administração e Serviço
Público. A comissão discute
se a matéria voltará para o
Senado ou se seguirá direto
para sanção presidencial.
o

O nosso Sindicato esta sempre
inserido nos movimentos populares,
apoiando a luta de todos os trabalhadores em geral. Este ano de 2013
não será diferente. Iniciamos o ano
com a abertura da nossa Campanha
Salarial 2013 e nós comerciários
teremos muitas lutas. Mas, temos a
certeza que nossa união, organização fará toda diferença para mantermos e conquistarmos novos direitos.
Este ano temos várias batalhas
pela frente além da Campanha
Salarial, como a luta pela implantação do Piso Mínimo Regional, principalmente porque Betim tem a 2ª
maior arrecadação municipal do
Estado de Minas Gerais. A presença
na luta de outras categorias como os
rodoviários, construção civil e
outros, porque a luta dos trabalhadores independe de onde estejam é a
mesma contra a exploração e este
sistema capitalista que nos oprime.
O Sindicato dos Comerciários também é contra as reformas trabalhistas que visa acabar com os nossos
direitos como 13º salário, férias,
FGTS e outros.
Comerciários sem luta nada
avança. Por isso é hora de erguermos a cabeça e exigirmos o que é
nosso por direito. Pois, para sairmos
vitoriosos nesta Campanha Salarial
dependerá exclusivamente da participação de cada um de nós, nos
organizando nos locais de trabalho,
comparecendo as assembléias
convocadas pelo Sindicato e dando
um basta na exploração que os
patrões praticam contra quem gera
seus lucros.
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Campanha Salarial 2013

POLÍTICA SINDICAL

Patrã

EDITORIAL
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Fonte: Câmara dos
Deputados

Campanha Salarial
2013

Comerciários cansados
de tanta exploração,
exigem valorização!

Vamos refletir....

Discutam com seus colegas de trabalho

Outro dia estava lendo o Jornal O Comerciário e entendi
que é verdade que eles falam sobre as grandes lojas e
redes de supermercados gastarem menos de 10% do
seu faturamento para pagar os funcionários.

Agora, vamos supor
que uma empresa
tenha 10 caixas e
somente um caixa
feche todos os dias
com R$ 3.000,00
durante o mês daria
um valor de
R$ 90.000,00

Vamos supor que
uma empresa
tenha 70 funcionários,
sendo que a média
salarial seja em
torno de R$ 900,00.
Quanto que a empresa
irá pagar para os
funcionários?

Nossa! Com um
valor de um caixa
dá para pagar
todos os
funcionários e
ainda sobra
R$ 27.000,00
mais o dinheiro
dos outros nove
caixas.

DIREITOS TRABALHISTAS
Trabalhador tem direito a indenização
por dispensa sem justa causa antes de
30 dias da data-base
A Lei nº 6.708/79, art. 9º determina pagamento de multa no valor do salário mensal do funcionário no período de trinta dias que antecede a
data-base.
Quem tem direito?
Empregado dispensado sem justa causa e desde
que seu aviso termine no prazo de trinta dias que
antecede a nossa data-base, ou seja, de 30 de
janeiro à 28 de fevereiro.
No caso do aviso indenizado conta-se o
término do prazo da projeção do aviso, se cair
neste período (30/01 à 28/02)o trabalhador terá
direito a indenização.

É só multiplicar a
média salarial pelo
número
de funcionários.
Nesse caso:
900,00 (média salarial)
* 70 (funcionários) =
R$ 63.000,00

Agora, vamos
calcular quanto que a
empresa que você
trabalha fatura?
Quanto ela paga para
você e os outros
funcionários?

CHARGE
Trocaram os lucros
da empresa dele,
por um contra-cheque
de comerciário.

Ele não resistiu.

Pat

rão

Comerciários exigem valorização!

