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NOVA CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO

O Sindicato dos Empregados do 
Comércio de Itajaí e Região fechou 
a Convenção Coletiva de Trabalho 
com data-base em agosto/16.  
Nossa luta sempre visa assegurar 
o direito dos trabalhadores para 
que possam ter uma remuneração 
justa de acordo com nossa região. 
Sabemos o quanto é desafi ador cada 
negociação, pois levamos para o 
debate as reivindicações já aprovadas 
na assembleia da categoria. Mas 
após várias conversas, com a nossa 
exposição de argumentos sólidos e 
consistentes para a classe patronal, 
a Convenção Coletiva de Trabalho 
estabeleceu os seguintes valores: 

Piso admissional: 

R$ 1.227,00
Piso após três meses de contrato: 

R$ 1.355,00
Reajuste para os demais salários: 

9,56%
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O segundo semestre do ano 
é marcado pelas negociações 
das Convenções Coletivas de 
Trabalho. Neste ano conseguimos 
fechar a Convenção Coletiva 
2016/2017 com o índice de 
9,56%. O resultado decorreu 
após diversas negociações 
e conversas com o sindicato 
patronal. Sabemos que há 
diversos interesses em jogo, o 
que nem sempre torna o debate 
fácil. Mas sempre lutamos para 
que os trabalhadores do comércio 
de Itajaí e região tenham uma 
remuneração justa e efetiva. 
Através do acordo, conseguimos 
manter um dos maiores pisos 
do estado de Santa Catarina, 
no valor de R$ 1.355,00. Outro 
ponto positivo foi conseguir 

manter a cláusula que dá direito à 
quebra de caixa para funcionários 
que atuam nessa função. 
Para quem busca mais informações, 
basta acessar o site do Sindicato 
secitajai.com.br, que a Convenção 
Coletiva estará disponível na 
íntegra. Também se mantiveram 
outras cláusulas sociais, que 
asseguram os benefícios dos 
trabalhadores e que já podem 
conhecer um pouco mais sobre 
elas neste boletim. 
Podemos ter um olhar 
positivo para nossa realidade, 
se comparado com outras 
localidades. Vários sindicatos 
no Brasil estão com difi culdades 
nas negociações. Alguns 
deles, conseguiram fechar sua 
convenção com índice parcelado 

ou até mesmo abaixo do 
percentual. 
É fundamental a participação 
de todos nesse processo. A 
importância das negociações 
coletivas de trabalho visa 
garantir que o direito de 
todos os trabalhadores da 
região sejam cumpridos e que 
possamos atuar com uma 
remuneração justa e efetiva. 
Agradecemos aos comerciários 
que sempre nos apoiaram nas 
nossas lutas para continuar 
fi rmes neste propósito que é 
o buscar o melhor para nossa 
categoria, através do trabalho 
conjunto que estamos realizamos 
nesta gestão. 

Por: Paulo Roberto Ladwig - Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Itajaí e Região

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016

Em tempos de eleições, escolha 
um candidato que represente sua 
categoria
E começou mais uma corrida 
eleitoral. Até outubro, todos 
nós teremos a oportunidade de 
conhecer candidatos, seu histórico 
na política e suas propostas para 
os próximos quatro anos. Ao 
exercer o direito da escolha, a 
sociedade torna-se consciente 
e na vivência dia a dia que 
percebemos o quão importante 
é exercer esta democracia a qual 
tanto batalhamos para conquistar. 
As eleições municipais tem suas 
características próprias, afi nal 
a maioria das ações que nos 
infl uenciam são desenvolvidas 
diretamente nos municípios. 
Todos buscam por mais 
qualidade de vida para si e para 
sua família, mas ela também é 
refl exo das escolhas que faremos 
no mês de outubro. 

O trabalhador precisa ser criterioso 
em avaliar os candidatos, entender 
seus projetos, se são adequados 
ao contexto econômico e político 
em que se encontra o município. 
Ser criterioso pode dar trabalho, 
mas é necessário, uma vez 
que são estes os gestores que 
nos representarão durante os 
próximos quatro anos. 
E a escolha também passa 
pela renovação. É comum nos 
acomodarmos com os mesmos 
gestores de outrora, que sempre 
seguem os mesmos paradigmas e 
acabam tornando-se verdadeiros 
“dinossauros da política”. Porém, 
não podemos esquecer que a 
cidade e as pessoas já não são 
mais as mesmas. É chegada a 
hora de apostar em novas ideias 
e projetos, que acompanhem 
a evolução do município e 
transformem a comunidade em 
que vivemos.

Por isso, é fundamental partici-
parmos do processo político e 
principalmente escolher quem 
realmente vá representar os in-
teresses do trabalhador. É atra-
vés da política que melhoramos 
a vida de toda uma categoria 
e quanto mais nos afastarmos 
desse processo, menos repre-
sentação teremos. 
Essa é a primeira etapa de 
um ciclo. Após as eleições, é 
fundamental você, trabalhador, 
assumir o papel de cidadão. É 
essa proximidade com os gestores 
públicos que permite a cada um 
de nós uma participação direta, 
acompanhando e cobrando a 
execução de cada política pública 
que impactará em nossas vidas.
Pense que não é simplesmente 
votar. É necessário saber votar 
e exercer com consciência a sua 
cidadania.

Por: Marcelo Jorge dos Santos Teixeira - Diretor do Sindicato dos Empregados no Comércio de Itajaí e Região
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As eventuais diferenças salariais deverão ser pagas 
em folha de pagamento no mês subsequente.

O cálculo de férias, 13º salário e aviso prévio dos  
comissionistas, terá por base de cálculo o valor médio 

das comissões dos últimos 12 meses, devidamente 
corrigida pela variação do INPC correspondente.

Todos os associados podem acessar a convenção 
coletiva na íntegra que se encontra no site  

secitajaí.com.br

Os empregados que exercem a função 
exclusiva de caixa deverão receber o valor fixo 

de R$ 123,00 relativo à quebra de caixa.

CLÁUSULAS EM DESTAQUE

Trabalho em feriado para supermercado e 
shopping centers R$ 79,00 com destaque 

em folha de pagamento, além do 
repouso e fornecimento de lanche.
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Av. Antônio Joaquim Tavares 
177 .  sala 04 . Centro . 
Penha/SC . 88385-000
47 3345-2310
secpenha@secitajai.com.br
Horário: de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 12h 
e das 13h30 às 18h.

SUB-SEDE PENHASUB-SEDE NAVEGANTES

Rua Cons. João Gaya, 444, 
sala 02, Centro .
Navegantes/SC 88375-000
47 3342-3000
secnavegantes@secitajai.com.br
Horário: de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 12h 
e das 13h30 às 18h.

SUB-SEDE SÃO VICENTE

Rua Estefano José Vanolli, 590 
Sala 01 . São Vicente . 
Itajaí/SC . 88309-200
47 3246-3822
secsaovicente@secitajai.com.br
Horário: de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 12h 
e das 13h30 às 18h.

SEDE ITAJAÍ

Rua Samuel Heusi, 320 . 
Centro . Itajaí/ SC 
88301-320 
47 3348-1972
secitajai@secitajai.com.br
Horário: de segunda à sexta-
feira, das 8h às 12h e das 
13h30 às 18h.

COMERCIÁRIO, VEM PRA LUTA.
Associe-se. Sindicato é pra lutar!

secitajai.com.br

SAÚDE DO TRABALHADOR É COISA SÉRIA

Tema foi amplamente debatido no III Encontro 
Nacional dos Comerciários
O evento, que já está na sua terceira edição, reuniu 
representantes dos sindicatos e federações do setor 
do comércio de todo o Brasil e acompanhamos 
importantes debates sobre assuntos envolvendo a 
precarização do trabalho, projeto de Leis e os planos 
estratégicos para atuação sindical.
A saúde do trabalhador foi um dos temas-chave do 
encontro. É fato que precisamos estar saudáveis para 
desenvolver um trabalho de excelência e cumprir 
nossos objetivos. Mas o que devia ser algo prioritário, 
hoje é tratado em segundo plano. É comum ver 
trabalhadores sufocados por metas e jornadas 
excessivas de trabalho e para as mulheres ainda é um 
quadro mais preocupante. Sua jornada continua pós-
expediente, pois também é preciso cuidar dos fi lhos e 
dos afazeres da casa. 
Debater a saúde no mercado de trabalho nos alerta 
para uma triste realidade, que começa muitas vezes 
sem o trabalhador perceber e toma uma proporção 
que pode resultar até em afastamento por depressão 
ou outras doenças.

É preciso estar atento se a sobrecarga de trabalho 
está começando a prejudicar o rendimento e também 
o seu corpo. O receio de perder o emprego por vezes 
faz com que os trabalhadores se sujeitem as cargas 
horárias excessivas, sem os devidos cuidados. Mas é 
preciso se conscientizar que o principal prejudicado 
nessa história é o próprio trabalhador, que depois 
precisa recorrer a tratamento médico para se 
estabelecer novamente e voltar saudável ao mercado. 
Além da grande quantidade de horas extras, a 
exposição a certos produtos e materiais de forma 
constante pode causar danos até irreversíveis. É o caso 
do amianto, assunto também mencionado durante 
o Encontro. A matéria-prima é utilizada na fabricação 
de telhas onduladas, chapas de revestimento, 
tubos, caixas d’água, freios, embreagens, etc. e 
tem representado um grande prejuízo à saúde 
do trabalhador. Além disso, já foi incluída no 
grupo principal de substâncias cancerígenas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Trabalhar é preciso, desde que seja com equilíbrio 
e com qualidade de vida. Sua saúde é o bem mais 
precioso que você tem para você desperdiçá-la.

Por: Angela Barth - Diretora do Sindicato dos Empregados no Comércio de Itajaí e Região


