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PARA QUE
SERVE A PEC 300?

CAMPANHA SALARIAL 2017: O SINDICATO REALIZA 50 ASSEMBLEIAS ITINERANTES PARA OUVIR E DEBATER A
PAUTA DE REIVINDICAÇÃO
O Sindicato dos Comerciários de Lauro de Freitas iniciou o processo de mobilização para campanha salarial 2017 / 2018, com o desaﬁo de levar a pauta de reinvindicação em 50 Assembleias Itinerantes
para ser debatida com os trabalhadores, o principal objetivo é coletar
e discutir com a categoria melhorias na CCT, além de um aumento
real, ou seja, acima da inﬂação.
Pensando nas rodadas de negociações e nas assembleias que percorrerão todo município, o Sindecolf realizou no dia 10 de janeiro de
2017 (quarta-feira), um Seminário de Planejamento da Campanha
Salarial para diretoria.
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SINDICATO ADEQUA PRAZO DE
ACORDO A NORMA
TÉCNICA EXPEDIDA PELO MTE
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Não há como fazer essa pergunta,
sem antes analisar algumas medidas
“bizarras” apresentadas na dita proposta de emenda constitucional. Esta PEC foi
levada à Câmara pelo deputado Mauro
Lopes do PMDB - MG e propõe medidas
para alterar o artigo 7º da Constituição
Federal. O referido artigo contém mais de
30 leis trabalhistas que garantem direitos
que foram historicamente conquistados.
A proposta apresentada sugere que
o trabalhador tenha uma carga horária equivalente a 10 horas de trabalho,
não ultrapassando as 44 horas semanais. Porém, esta carga horária elimina
por tabela 3 milhões de empregos diretos, além de inﬂuenciar na precarização da mão de obra, aﬁrma o Dieese.
Um outro absurdo é a ﬂexibilização
do aviso prévio, acabando com o tempo
de serviço proporcional e o trabalhador
tem apenas 3 meses para entrar com
ação, sendo que só pode cobrar os últimos 2 anos, atualmente a lei estabelece
o prazo de 2 anos para reclamação e a
cobrança dos últimos 5 anos. Segundo o
deputado que apresentou a PEC, a proteção ao trabalhador é exagerada e as
medidas aumentariam a competitividade
das empresas. Aumentar competitividade
diminuindo os direitos dos trabalhadores,
não dá. É uma emenda que fere o trabalhador, esta proposta ainda está sob análise para tramitação, mas cabe atenção
porque são medidas totalmente abusivas.
O discurso para tamanha incoerência é que “ economicamente” o
País está em crise e que a sociedade
pede mudanças e reforma trabalhista.
Mas a quem serve? Para o trabalhador
com certeza, não é. Precisamos de unidade e força, pois o mais recente desaﬁo é ampliar os direitos e não ir ao
caminho do retrocesso. Fora Temer !!
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Jose Carlos Guri
Presidente
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FIQUE
SABENDO
SUPERMERCADOS
CCT 2016/2017
PISOS SALARIAIS
Empresas com até 50 funcionários: R$ 939,47 (ofﬁce-boy, faxineiro, carregador, trabalhador braçal,
copeiro, vigia, entregador,
auxiliar de serviço, servente e similares); R$ 1.012,66
(demais empregados).
Empresas com 51 empregados ou mais: R$ 939,47
(ofﬁce-boy, faxineiro, carregador, trabalhador braçal, copeiro, vigia, entregador, auxiliar de serviço,
servente e similares); R$
1.024,64 (demais funções).
EMPACOTADOR:
R$937,00 (salário mínimo
2017).
DOMINGOS:
Empresas com até 50 empregados: R$ 21,70; Empresas com 51 empregados ou mais: R$ 29,00.
FERIADOS (exceto datas
especíﬁcas): Empresas com
até 50 empregados: R$
29,00; Empresas com 51
empregados ou mais: R$
44,50 O valor mínimo do
auxílio alimentação diário:
R$ 10,40
QUEBRA DE CAIXA:
10% do salário mínimo
(menos de 90 dias de trabalho) e 10% do respectivo
salário para os que possuem tempo de serviço superior.
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CAMPANHA SALARIAL 2017: O SINDICATO REALIZA 50 ASSEMBLEIAS
ITINERANTES PARA OUVIR E DEBATER A PAUTA DE REIVINDICAÇÃO
O Sindicato dos Comerciários de Lauro de Freitas iniciou o processo
de mobilização para campanha salarial 2017 / 2018, com o desaﬁo de
levar a pauta de reinvindicação em 50 Assembleias Itinerantes para ser
debatida com os trabalhadores, o principal objetivo é coletar e discutir
com a categoria melhorias na CCT, além de um aumento real, ou seja,
acima da inﬂação.
Pensando nas rodadas de negociações e nas assembleias que percorrerão todo município, o Sindecolf realizou no dia 10 de janeiro de 2017
(quarta-feira), um Seminário de Planejamento da Campanha Salarial
para diretoria. O evento teve como mediadora e palestrante a economista Ana Georgina, coordenadora do Dieese.
“Precisamos entender economicamente as variações do Comércio e o
crescimento do mesmo, pois houve crescimento sim, para posteriormente discutirmos com o Sindicato Patronal um aumento condizente com a
necessidade do comerciário e comerciária de Lauro de Freitas”, enfatiza
José Carlos Guri, presidente do Sindecolf.
Vale ressaltar que o Sindecolf está ﬁliado ao Dieese há apenas um mês
e o intuito desta parceria é conceder ao trabalhador dados mais precisos
sobre o cenário estatístico da categoria, ampliando o recorte municipal.

“ Para acompanhar a agenda das Assembleias Itinerantes,
acesse a nossa página no facebook, participe!”
www.SINDECOLF.com.br
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FIQUE
SABENDO
LAURO DE FREITAS INICIA O ANO DE
2017 SOB COMANDO DA PREFEITA
MOEMA GRAMACHO (PT).
Eleita em outubro de 2016 por 52,39 % do eleitorado, Moema Gramacho (PT)
retorna a gestão da cidade.

As eleições municipais de 2016 renovou em mais de 50% o cenário na
Câmara de Vereadores e trouxe novamente para dirigir a cidade, a prefeita Moema Gramacho (PT). Uma multidão compareceu ao ato de posse,
que ocorreu no dia 01 de janeiro de 2017 (domingo). Na cerimônia, a
vereadora Naide Brito, também do PT, foi eleita por unanimidade para
presidir a Câmara Municipal.
Na oportunidade, a atual prefeita falou sobre os novos desaﬁos e se
emocionou com o retorno à cidade. Neste novo cenário, Mirela Macêdo
(PSD), eleita vice-prefeita na chapa com Moema, optou em assumir uma
cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia. A nova parlamentar era suplente e foi acompanhada no ato de posse pelo senador Otto Alencar,
também do seu partido (PSD).
“O mandato de deputada nos proporciona levar essas políticas para
todo estado, especialmente para Lauro de Freitas, que será o meu foco”,
aﬁrma Mirela. Para ela, este mandato também dará suporte a cidade e a
gestão de Moema.
Já na primeira semana, Moema anunciou a construção de 890 novas
unidades do programa MCMV (Minha Casa, Minha Vida) e recebeu do
governador do estado, Rui Costa (PT), uma nova ambulância que fará o
percurso da UPA em Itinga para as unidades de saúde das localidades de
Areia Branca e Centro.

LOJISTAS E
FEDERAÇÃO
CCT 2016/2017
PISOS SALARIAIS
R$ 943,00 (ofﬁce-boy, faxineiro, carregador, trabalhador braçal, copeiro,
vigia, entregador, auxiliar
de serviço, servente e similar, exceto o empacotador.
R$ 1.015,18 (demais funções), após o terceiro mês
de serviço.
COMISSIONADO:
R$ 1.015,18.
DOMINGOS:
Empresas com até 15 empregados: R$ 30,00; Acima de 16 empregados: R$
35,00.
FERIADOS:
Empresas com até 15 empregados: R$ 40,00; Acima de 16 empregados: R$
45,00.
QUEBRA DE CAIXA:
10% do respectivo salário.

www.SINDECOLF.com.br
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FIQUE
SABENDO
GERAL
SALÁRIO FAMÍLIA:
A partir 01 de Janeiro
2017.
Até R$859,88: R$44,09
De R$859,89 e inferior
R$1.292,43: R$31,07

DESCONTO do INSS:
Até R$1.659,38: 8%
De R$1.659,39 até
R$2.765,66: 9%
De R$2.765,66 até
R$5.531,31: 11%.

Valor máximo que recebe acima dos valores informado é R$ 608,44.
DESCONTO do VALE
TRANSPORTE: 6%

PIS

Para ter direito, o
trabalhador precisa:
• Estar cadastrado no
PIS há pelo menos cinco
anos;
• Ter recebido remuneração mensal média de
até dois salários mínimos
durante o ano-base;
• Ter exercido atividade
remunerada para Pessoa
Jurídica, durante pelo
menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para
apuração;
• Ter seus dados informados pelo empregador
(Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual
de Informações Sociais
(RAIS).
FONTE: Portaria MF nº 08, 13 de
janeiro de 2017, diário oﬁcial de
16/01/2017
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Da esquerda para direita Adilson Ferreira (Presidente do SintraSuper), Teobaldo Costa (Presidente do
Atakarejo) e José Carlos Guri (Presidente do SINDECOLF).

TRABALHADORES DO ATAKAREJO TERÃO
DIREITO A PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E
RESULTADOS.
O Sindicato dos Empregados no Comércio de Lauro de Freitas
(Sindecolf), celebrou a assinatura do acordo coletivo de PLR (Participação em Lucros e Resultados) com o Atakarejo, este acordo terá
aplicação para todas as lojas e também para todo o administrativo
da empresa.
Segundo o presidente do Sindecolf, José Carlos Guri, o acordo
propicia aos trabalhadores um benefício adicional o que favorece
a remuneração em tempos de instabilidade no comércio.
O PLR é um instrumento legal que possibilita ao empresário
isenção em encargos previdenciários, sendo também reconhecido
pela Constituição Federal como direito do trabalhador. A assinatura deste acordo possibilita um ganho a mais e propõe um crescimento significativo na produtividade, já que os critérios para a
bonificação são estabelecidos de acordo ao regimento interno da
empresa e o conhecimento de todos os funcionários.
A participação nos lucros e resultados ocorrerá em dois ciclos
semestrais, no primeiro a apuração será de janeiro a setembro,
sendo o segundo a partir de outubro a dezembro. Vale ressaltar
que esta remuneração é regulada pela Lei nº 10.101.

www.SINDECOLF.com.br
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PLANTÃO
JURÍDICO
08:00
ÀS
12:00

SEG
QUA
SEX

SINDICATO ADEQUA PRAZO DE ACORDO A NORMA TÉCNICA EXPEDIDA PELO
MTE.
Prazos do aviso prévio trabalhado não pode ser superior a 30 dias.
Devido a Lei 12.506/11 não serão aceitos e homologados termos
de rescisão contratual que consignem o cumprimento do aviso prévio trabalhado superior a 30 (trinta) dias. Veriﬁque abaixo os termos
da nota técnica do MTE que esclarece a decisão:

A nota técnica 184 é lastreada
no artigo 01º da Lei 12.506/2011
que disciplina que a proporcionalidade do aviso prévio será concedida em benefício dos empregados,
não cabendo interpretação diversa
ao disciplinado no referido dispositivo.

Da aplicação da proporcionalidade do aviso prévio em
prol exclusivamente do trabalhador.

Diante o exposto, em observância a Artigo 01º da Lei
12.506/2011,
regulamentado
pela Nota técnica 184/2012/
CGRT/SRTE/MTE, informa o Sindicato dos Empregados de Lauro de
Freitas que não serão permitidas
homologações dos termos de rescisão que consignem cumprimento
de aviso prévio superior a 30 (trinta) dias trabalhado, sendo devida
a indenização da proporcionalidade adquirida pelo trabalhador.
Para maiores informações, entre
em contato conosco pelo número
71 3378-0325.

Com base no art. 7º, XXI da
constituição Federal, entendemos
que o aviso proporcional é aplicado somente em benefício do empregado. O entendimento acima
se fundamenta no fato de que durante o trâmite do projeto de lei,
ﬁca evidenciado o intuito do poder
legiferante em regular o disposto
no referido dispositivo. Ora, o disposto citado é voltado estritamente em benefício dos trabalhadores, sejam eles urbanos,
rurais, avulsos e domésticos.

www.SINDECOLF.com.br

FIQUE
SABENDO
SEGURO
DESEMPREGO:
• 1ª solicitação: pelo menos 12 (doze) meses nos
últimos 18 (dezoito) meses
imediatamente anteriores
à data de dispensa, quando da primeira solicitação;
• 2º solicitação: pelo menos 9 (nove) meses nos
últimos 12 (doze) meses
imediatamente anteriores
à data de dispensa, quando da segunda solicitação;
• 3º solicitação: cada um
dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data
de dispensa, quando das
demais solicitações.
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DEPARTAMENTO JURÍDICO FAZ BALANÇO DOS ATENDIMENTOS E AÇÕES PROPOSTAS NO ANO DE 2016.
A classe comerciária tem muito
que comemorar com relação as expressivas vitórias que o departamento jurídico do Sindecolf proporcionou
no ano de 2016.
Informa o presidente do Sindecolf, José Carlos Guri, que as vitórias conquistadas no âmbito judicial
são frutos decorrentes da reformulação do Departamento Jurídico que
vem ocorrendo desde o mês abril
de 2016, proporcionando um tratamento dos processos mais célere e
dinâmico.
Estando a frente do jurídico, a
Dra. Radja Nery e Dr. Sérgio Luiz,
passaram a desempenhar atividades
de suma importância para classe comerciária, inclusive, demonstrando
os resultados dos processos distribuídos no ano de 2016. Dos mais de
200 comerciários que utilizaram os
serviços do Departamento Jurídico
no ano de 2016, foram distribuídas
mais de 80 ações na Justiça do Trabalho.
Do total das ações, os comerciários lograram êxito em 95,7% das
demandas, cujo principais pedidos
foram relativos ao pagamento das
verbas rescisórias, multas por descumprimento da Convenção Cole-
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tiva de Trabalho ( CCT), multas por
atraso na homologação, além do
pagamento de horas extras.
Outro ponto que merece destaque é relativo a instituição das audiências de conciliação extrajudiciais
que possibilitaram a celebração de
44 acordos, das mais de 50 audiências realizadas, proporcionado uma
resolução dos conﬂitos dos comerciários de Lauro de Freitas de forma
mais célere e satisfatória.
Nos descritivos das audiências
extrajudiciais estão inclusas as notiﬁcações expedidas para as 36 empresas que descumpriram a CCT da
categoria, funcionando no último
dia 17/10/2016, Dia dos Comerciários, tendo sido realizados 29
acordos para pagamento das multas
normativas.
Ainda este mês serão distribuídas
ações de cumprimento da Convenção Coletiva contra as empresas que
se comprometeram e não procederam com o pagamento das multas
por descumprimento, além das que
não atenderam a notiﬁcação do sindicato para prestarem esclarecimentos sobre o descumprimento.
Além disso, estão em curso a
distribuição de ações coletivas em

www.SINDECOLF.com.br

desfavor de empresas que estão
descumprindo inúmeras cláusulas
da nossa convenção, no que se refere ao atraso de salários, exigência
de compra de fardamento, falta de
fornecimento de água potável e o
não fornecimento de recibos de pagamento, proporcionado um ganho
extra para os trabalhadores prejudicados, conforme e estipula a nossa
convenção.
Outro ponto é o crescimento pela
procura do trabalhador comerciário
por seus direitos na área previdenciária (INSS) sobre: aposentadoria
(idade, tempo de contribuição, especial e por invalidez); auxílio doença;
auxílio acidente; pensão por morte;
revisão de benefícios; simulação de
aposentadoria e tempo de contribuição.
Caso você trabalhador comerciário tenha ﬁcado interessado, precisando esclarecer alguma dúvida ou
quer uma orientação sobre algum
assunto jurídico, basta telefonar
para 71 – 3378-0325, e agendar o
seu horário de atendimentos as segundas, quartas e sextas (das 8h às
12h).
Por Dra. Radja Nery e Dr. Sergio
Luiz

ASSOCIADO

JORNAL DO SINDECOLF

SEJA ASSOCIADO E TENHA DIREITO
A DIVERSOS CONVÊNIOS
Se você ainda não é sindicalizado, sindicalize- se! Para o trabalhador associado o
Sindicato assegura diversos convênios! Entre em contato conosco ou acesse o nosso
site. Temos convênios nas diversas áreas, além de total gratuidade no Clube para
sócio e dependentes.
Seja sócio, contribua com a luta e tenha direito a todos esses serviços. Confira
abaixo alguns dos nossos conveniados:
Saúde

Lazer

•
•
•
•
•

•
Associação dos Funcionários Públicos
do Estado - 3241-1109
•
Pousada Villas do Atlântico - 33692179

Vitalmed - 2202-8600
Atendimento Psicólogo - 98844-0052
Clinica Santa Clara - 3288-9208
Sisaf Saúde Dra. Tatiane Pimentel - 988938701
(PSICANÁLISE E PSICOPEDAGOGIA)

•
Oficina Brasil - Serviços Automotivos –
3508-2622

Atendimento odontológico
•

Serviços Automotivos

Odonto S.A Planos Odontológicos - 3013-0300

Educação
•
Colégio Montessoriano - 3371-5643
•
Escola TalkTalk Idiomas - 3371-5643
•
Era Digital - Formação Profissional – 3378-0376
•
Faculdade Unijorge - 3206-8000
•
Faculdade Apoio - 3379-3357
•
Faculdade Unime – 3378-8900 / 3616-2000
/ 3378-8989.
•
Faculdade Unibahia - 2202-3650.
•
Faculdade Mauricio de Nassau - 3505-4500
•
Faculdade FTC – 3281-8000
•
Faculdade da Cidade do Salvador - 3254-6666
•
Ibex Serviços Educacionais - 3016-6922
•
Solução Escola de Profissionais - 3024-2802

www.SINDECOLF.com.br
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A BASE DO SINDICATO

É A UNIÃO E LUTA!
EXPEDIENTE
Coordenação Sindical de Imprensa: José Carlos Guri, Euridéia Mendes
e Josafá Gonçalves
Empresa Responsável pela veiculação: Caderno Especial LTDA
Jornalista: Isis Bispo
Designer e Diagramador: Luiz Eduardo Lisboa
Relações Públicas: Manuela Vieira
Tiragem: 5 mil exemplares.
Av. Bispo Renato Conceição da Cunha,
n564 Centro 42.700-000 Lauro de Freitas/
BA

Cobrança
cobranca@sindecolf.com.br

Telefax.: (71) 3378-0325

Dept. homologação
homologacao@sindecolf.com.br

Horário de Funcionamento:
8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30

Dúvida trabalhista
homologacao@sindecolf.com.br

www.SINDECOLF.com.br

