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FECESC

Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio e Serviços

Federação dos Empregados no Comércio
do Estado de Santa Catarina

Um porto seguro 
para o trabalhador

O maior valor do Sindicato reside 
na capacidade de atender bem os 
trabalhadores e trabalhadoras. 
De saber a hora de interceder em 
nome do associado e fazer com 
que as leis trabalhistas sejam 
cumpridas. Dignidade e melhoria 
da qualidade de vida dos empre-
gados do comércio são as priori-
dades da diretoria do Sindicato 
que, neste mês de agosto, inaugu-
ra a subsede de Guaramirim com 
o intuito de facilitar a vida dos 
comerciários, ampliar o atendimen-
to e buscar a participação do 
trabalhador nas decisões que lhe 
dizem respeito. A diretoria do 
Sindicato quer que os trabalhado-
res do comércio conheçam o 
trabalho realizado pela entidade 
que os representa. Que todos 
saibam para que serve o Sindicato 
e a quem devemos 
servir. Nesta luta em 
prol da justiça social 
precisamos da união 
dos trabalhadores e 
de toda nossa capa-
cidade de mobiliza-
ção. A cada ano 
que passa sentimos 
aumentar as dificul-
dades e a pressão 
dos patrões quando 
se trata de aumento 
de salário e de 
outras garantias básicas. 
Não podemos nos conformar 
com as injustiças e com a pouca 
valorização do trabalho realizado

Trabalhadores e Sindicato, 

juntos, podem fazer muita 

coisa. Participar é 

acreditar no valor do 

trabalho como fonte de 

vida, crescimento e 

realização, não de 

escravidão e infelicidade.

SINDICATO:

pelos empregados do comércio. 
Por isso, é fundamental que todos 

se unam em 
torno do mesmo 

objetivo que é, 
sem dúvida, a 

busca incessante 
por dignidade, 
salário justo e 

reconhecimento 
social. Vamos 

todos participar 
desta luta. 

Trabalhadores e 
Sindicato, juntos, 

podem fazer 
muita coisa. Participar é acreditar 

no valor do trabalho como fonte de 
vida, crescimento e realização, não 

de escravidão e infelicidade.

Um porto seguro 
para o trabalhadorSINDICATO:

Comerciários e comerciárias de Guaramirim 
não precisam mais vir até a sede do Sindi-
cato, em Jaraguá do Sul, para serem atendi-
dos. A sub-sede do Sindicato será inaugura-
da às 19horas do dia 24 de agosto e fica na 
rua 28 de Agosto, 1918, sala 201, Edf. Nexus,
 fone 3373-3516. Atendimento é das 8h às 
12hs, a partir de 27 de agosto.  No período 
da tarde, o funcionário Luciano Dalprá 
visitará os locais de trabalho para falar com 
a categoria sobre o Sindicato e a 
importância da participação do trabalhador. 
Lembre-se: o Sindicato só é forte quando o 
comerciário e a comerciária participam. 
Não fique só, fique sócio do sindicato!

Atendimento em 
Guaramirim

Sub-sede fica na rua 28 de agosto
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Rodrigo Torri Vieira
30% desconto. Rua Dona Matilde, 
200, sala 2. Vila Lalau. 
Jaraguá do Sul. Fone: 3274-8866

Glamour Hair Desing
Corte masculino R$ 12,00; escova 
feminina a partir de R$ 12,00 a 
R$ 18,00 com finalização de Loreal, 
válida com André e Amélia.
Rua Jorge Czerniewicz, 99, sala 4, 
térreo do Edifício Saint Sebastian  
Centro. JSul. Fone: 3275-6730

Elisabete N. Takamori
30% de desconto. Rua Mª Umbelina 
da Silva, 710.  Jaraguá do Sul.
Fone: 3372-3736.

Daniela Takamori  Rosa
30% de desconto. Rua João Pícolli, 
153- Centro. Jaraguá do Sul.
Fone: 3275-2006.

André Bond Carrenho 
Qualiclínicas. 34% de desconto na 
consulta médica na área de 
dermatologia. Rua João Planincheck, 
1829- Bairro Nova Brasília. JSul.
Fone: 3370-1705

Érika Hasse Carrenho. 
Qualiclínicas. Neuropsicologia 
E problemas de aprendizagem. 
34% de desconto. Rua João 
Planincheck, 1829. Bairro Nova 
Brasília. Fone: 3370-1705

Átomos Galastri
40% de desconto nas consultas. 
Vídeo-cirurgia, histeroscopia. 
Rua João Planincheck, 1829. 
Nova Brasília. Fone 3370-1705.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

NOVOS CONVÊNIOSNOVOS CONVÊNIOS

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

DERMATOLOGIADERMATOLOGIA

NEUROPSICOLOGIANEUROPSICOLOGIA

GINECOLOGIAGINECOLOGIA

SALÃO DE BELEZASALÃO DE BELEZA

Oito tipos de granola. Ervas medicinais 
e chás aromáticos, erva mate grossa 
e fina, temperos diversos, farinhas 
integrais de trigo, aveia, centeio e 
linhaça. Presença de Farmacêutico
com capacitação em produtos naturais. 
5% de desconto à vista para associado, 
exceto produtos em promoção. 
Calçadão da Marechal, 317, sala 2. 
em frente ao Shopping Fall. 
Fone 3274-8925. 

e-mail: ervadoce-naturais@hotmail.com
Produtos Naturais

O Sindicato dos Empregados no Comércio parabeniza o 

Centro dos Direitos Humanos de Jaraguá do Sul (CDH/JS) 

Pelos seus 10 anos em defesa da vida contra a violência

Os comerciários presentes à 
Assembléia Geral de Prestação 
de Contas do Sindicato 
aprovaram por unanimidade o 
balanço financeiro do exercício 
2006. A Assembléia ocorreu às 
19 horas do dia 17 de maio, 
na sede, conforme edital de 
convocação publicado no 
Jornal Anjaraguá, edição de 11 
de maio de 2007. O balanço 
tem parecer favorável do 
Conselho Fiscal. “Toda a 
documentação está à disposi-
ção dos associados e associa-
das, no Sindicato”, reforça a 
presidente Ana Maria Roeder.

Balanço aprovado

Ainda não houve acordo 
com os patrões de 
Concessionárias e do 
Comércio atacadista para 
fechamento da Convenção 
Coletiva de Trabalho 
2007/08. “Continuamos 
negociando e vamos 
informar os comerciá-rios 
assim que tiver novidades”, 
adianta a presidente do 
Sindicato, Ana Roeder.

NEGOCIAÇÃO COLETIVA 
DO COMÉRCIO ATACADISTA

Sem Acordo
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Os comerciários e comerciárias
de Jaraguá do Sul e Região 
recebem no quinto dia útil de 
setembro reajuste salarial de 5%, 
como resultado da negociação 
coletiva de trabalho 2007/2008 
com o sindicato patronal. Salário 
Normativo da categoria obteve 
reajustes superiores, variando 
entre 5,3% e 5,8%. Todas as 
demais cláusulas sociais da atual 
Convenção Coletiva foram reno-
vadas até 2009. A variação do 
INPC (inflação) foi de 3,85% até 
junho. Confira no quadro como 
ficou o Salário Normativo para as 
diversas funções do Comércio:

Empacotador ou embalador 
manual de supermercados, 
desempenhada na “boca de caixa”

R$ 

370,00

R$ 

390,00
5,4%

Atendente de supermercados e 
similares. Recepcionista, “office-
boy” (contínuo), auxiliar depósito, 
repositor de mercadorias, servente 
de limpeza e auxiliar de embarques

R$ 

473,00

R$ 

500,00 5,8%

Demais funções R$ 

560,00

R$ 

590,00
5,3%

O SALÁRIO ADMISSIONAL (Pago àqueles com até 90 dias de trabalho na empresa) passou de R$ 445,00 para R$ 470,00

NEGOCIAÇÃO COLETIVA DO COMÉRCIO VAREJISTA

Reajuste salarial é de 5%

Trabalhador é beneficiado com 

Nexo Técnico Epidemiológico

Os primeiros efeitos do Nexo 
Técnico Epidemiológico já podem 
ser constatados na concessão de 
auxílios-doença acidentários. 
Em abril, mês que o Nexo passou  
a valer, foram concedidos 28.594, 
número 147,8% maior que no mês 
anterior. Em maio, a tendência do 
auxílio-doença acidentário também 
foi de crescimento. Foram concedi-
dos 32,9 mil benefícios dessa 
espécie, 15,06% a mais que em 
abril. O Nexo faz uma correlação 
(nexo) entre as atividades econômi-
cas (Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas - CNAE) e 
os agravos descritos no Código 
Internacional de Doenças (CID-
10). O Nexo Epidemiológico 
permite ao perito médico estabele-
cer uma relação entre a doença

apresentada pelo segurado e a 
atividade exercida. Caso a 
doença seja caracterizada como 
sendo de origem ocupacional, é 
concedido o auxílio-doença aci-
dentário. Anteriormente, esse be-
nefício só era concedido quando 
a empresa enviava a Comunica-
ção de Acidente de Trabalho 
(CAT). O problema é que essa 
comunicação era muitas vezes 
sonegada, pois o trabalhador com 
benefício acidentário, seja por 
acidente de trabalho ou doença 
ocupacional, tem estabilidade de 
12 meses ao voltar à ativa. Mesmo 
com o Nexo Técnico Epidemioló-
gico, empregadores continuam 
sendo obrigados a emitir a CAT 
nos casos de acidente e doença 
ocupacional.

Aumentam concessões de auxílio-doença acidentário

Supermercado condenado 

por contratar estagiária 

como operadora de caixa

O Grupo Pão de Açúcar foi 
condenado pela Justiça ao 
pagamento de verbas trabalhistas 
e anotação em carteira de 
trabalho a uma operadora de 
caixa contratada como estagiária, 
por entender configurada a 
relação de emprego. A operadora 
de caixa foi admitida em julho de 
2000 mediante estágio, com 
vigência até dezembro do mesmo 
ano. Em agosto de 2001 – oito 
meses depois do término do 
compromisso – foi dispensada e 
ajuizou reclamação trabalhista 
pleiteando o reconhecimento de 
vínculo de emprego e as verbas 
daí decorrentes. A sentença da 1ª 
Vara do Trabalho de Jundiaí (SP) 
reconheceu a existência de 
relação de emprego, e não de 
estágio. Todos os recursos 
impetrados pela empresa foram 
negados. (Fonte: ASCS/TST)
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Dia 13 de setembro começa o Torneio de Futsal Masculino do 
Comerciário, numa promoção conjunta do Sindicato dos 
Empregados no Comércio e o SESC. Informe-se (fone 3371-1555) 
e faça a inscrição de sua equipe (com 12 atletas), no valor de R$ 
40,00. Jogos acontecerão no ginásio do Colégio São Luiz, sempre 
aos domingos, com arbitragem sob a responsabilidade da Liga 
Jaraguaense de Futebol. Podem participar todos os trabalhadores 
em comércio e serviços associados ao SESC. Dia 13 de setembro 
marca o aniversário do SESC. O Torneio vai premiar com troféus e 
medalhas as três primeiras colocadas, artilheiro e goleiro menos
vazado. Participe desta integração promovida pelo seu Sindicato!

Vem aí o Torneio do Comerciário
Inscrições das equipes estão abertas, no Sindicato e no SESC. Participe!

A Regional Norte da CUT de SC promoveu 
dia 9 de agosto Semi-nário sobre “Saúde 
e Segurança da Classe Trabalhadora”, 
reali-zado na Sociedade Atiradores, em 
São Bento do Sul, tendo como palestrante 
o médico do Trabalho e deputado 
estadual (PT/SC), Jailson Lima da Silva. 
“Por medo de perder o emprego, os 
trabalhadores estão adoecendo nos 
locais de trabalho”, denuncia a 
presidente do Sindicato e coordenadora 
de Saúde do Trabalhador da Regional 
Norte da CUT, ana Maria Roeder. 
“Doenças do trabalho não são somente 
aquelas que mutilam, mas também as 
que deixam seqüelas na vida das 
trabalhado-ras e dos trabalhadores, que 
se vêem impossibilitados de realizar as 
mais simples tarefas do dia-a-dia”, 
adverte Ana.

Entrada franca para comerciários e comerciárias. 

Pegue seu convite no sindicato!

Parque de 

Eventos

Pavilhão “A” em dose dupla

27 de outubro/2007 - 22 horas27 de outubro/2007 - 22 horas

3º Baile do Comerciário3º Baile do Comerciário3º Baile do Comerciário3º Baile do Comerciário

Dia 27 de outubro acontece o 3º Baile do Comerciário, no Parque 
Municipal de Eventos, com animação das bandas Tipo Exportação 
e Roda Viva. A promoção é do Sindicato dos Empregados no 
Comércio e a entrada é franca para comerciários e comerciárias. 
Pegue o convite no Sindicato, a partir da 2ª quinzena de setembro.

Seminário aconteceu em São Bento do Sul

Baile em dose dupla

Seminário debate Saúde e Segurança do Trabalhador

Diversão e lazer são direitos de todos

Baile em dose dupla


