
 mês de julho entrou para a 

Ohistória recente do Brasil, 
quando o Senado, sem fazer 

qualquer alteração no texto, aprovou 
o projeto de lei chamado de Reforma 
Trabalhista que modifica diversos 
pontos da legislação que disciplina a 
relação de trabalho. O Ministério 
Público do Trabalho (MPT) chegou a 
pedir o veto do presidente Michel 
Temer (PMDB) porque o texto traz 
inconstitucionalidades, a exemplo da 
ausência de amplo debate com a 
sociedade, inconstitucionalidade na 

Saiba o que muda com a 
aprovação da Reforma Trabalhista
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terce i r ização de at iv idades 
fina l í s t i c a s  das  empresas , 
flexibilização inconstitucional da 
jornada de trabalho, violação de 
direito fundamental ao salário 
m í n i m o  e  r e s t r i ç õ e s 
inconstitucionais de acesso à 
Justiça do Trabalho.

Atendendo aos interesses do 
empresariado, o presidente 
sancionou a reforma que 
e n t r a r á  e m  v i g o r  e m 
novembro.
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Sindicato presta assistência jurídica
a ex-funcionário da Ricardo Eletro

 Sintcope prestou assistência 

Ojurídica ao ex-funcionário da 
empresa Ricardo Eletro, 

Salathiel Suermerson Alves Gomes 
que informou diversas irregularidades 
praticadas pela empresa durante o 
período trabalhado. 
De posse das informações repassadas 
pelo trabalhador, a assessoria jurídica 
do sindicato ingressou com demanda 
trabalhista em desfavor da empresa 
R i ca rdo  E l e t ro ,  p l e i t eando  o 
pagamento de lanche previsto nas 
Convenções Coletivas da Categoria 
referentes aos dias em que o 
funcionário executou horas extras e 
danos morais em razão da redução 
ilegal imposta pela empresa do 
percentual das comissões percebidas 
pelo ex-funcionário. 

A demanda trabalhista tramitou na 

Pr imeira Vara do Trabalho de 

Petro l ina,  sendo que o Ju ízo 

sentenciante, reconheceu o Direito do 

Informativo do Sindicato dos 

Trabalhadores do Comércio de 

Petrolina-Sintcope

Rua. Marechal Deodoro da Fonseca, no. 947 
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Giovany Xavier de Moura, Francisco de Assis 

Pereira, Clésio Estevam da Silva, Gerlom 
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Expediente

Trabalhador deve buscar orientação no
sindicato para não ser presa fácil do empresariado

Além do atendimento médico e 
odonto lóg ico,  no S intcope,  o 
trabalhador sindicalizado tem acesso 
à assistência jurídica. Dúvidas sobre 
o s  d i r e i t o s  t r a b a l h i s t a s , 
previdenciários podem ser tiradas na 
Assessoria Jurídica. O atendimento 
com o advogado acontece duas vezes 
por semana, nos dias de terça e 
quinta-feira, das 17h30 às 19h, na 
sede do sindicato. O atendimento é 
por ordem de chegada.

“Vivemos um clima de apreensão. 
Temos recebidos denúncias de 
trabalhadores, inclusive preocupados 
com boatos de que precisam assinar 
documentos para fazer eventuais 
acordos com as empresas e serem 
recontratados após a vigência da 
reforma. Então o melhor local para 
que ele receba essa orientação segura 
é o sindicato”, afirma Dilma. O 
Sintcope lembra a inda que o 
trabalhador não deve assinar nenhum 

documento sem a presença do 
sindicato. “Se o trabalhador assinar 
algo que não concorda, mais tarde 
não terá mais para quem recorrer”, 
alerta Dilma. 

ex-funcionário ao pagamento do 

lanche previsto nas Convenções 

Coletivas e danos morais em razão da 

redução ilegal do percentual pago a 

título de comissões. O processo já 

transitou em julgado, não cabendo 

mais Recurso para a empresa, e o ex-

funcionário recebeu seu crédito. 

Suermerson lembra que seu caso 

deve serv ir  de exemplo para 

encorajar outros trabalhadores que 

podem estar sendo vítimas de 

violação de direitos no trabalho e não 

se sentem encorajados a procurar o 

sindicato. “O trabalhador não deve 

ceder a ameaças e em caso de ser 

vítima de assédio, juntar provas sem 

despertar comentários no ambiente 

de trabalho e procurar o sindicato. O 

Trabalhador só tem a ganhar como 

trabalho do sindicato”, disse.
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Sindicato presente na orientação
e defesa dos trabalhadores

Defesa dos Trabalhadores

Com o objetivo de tratar de demandas 
ap resen tadas  po r  d i f e ren tes 
trabalhadores da empresa Master 
Magazine, a presidente da entidade, 
Dilma Gomes, e a assessoria sindical, 
Eunice Nunes, se reuniram com 
representantes da empresa, o 
empresário Antônio Helder, o advogado 
Hélio Jarbas, a representante do 
Departamento Pessoal, Adelaide Sento 
Sé e o gerente de uma das lojas na 
cidade, Junior Menezes. 

 de fesa  dos  d i re i t os  e 

Aampliação das conquistas 

exige que o sindicato esteja 

presente no dia-dia dos trabalhadores. 

Assim tem acontecido na relação que o 

S i n t c o p e  m a n t é m  c o m  o s 

trabalhadores do comércio. Além do 

atendimento oferecido na sede da 

entidade, tem participado de visitas 

aos estabelecimentos para conversar 

com trabalhadores e recebido gestores 

de empresas para tratar sempre dos 

interesses dos comerciários.

Mediação para
ampliar conquistas

Participou de reunião que celebrou o 
acordo entre os trabalhadores e a 
empresa Rocha Material de Construção 
para o fornecimento do vale transporte 
em pecúnia. O encontro, realizado a 
convite da empresa, contou com a 
participação da presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores do Comércio de 
Petrolina (Sintcope), Dilma Gomes, e a 
da assessora sindical, Eunice Nunes.

Representação em Brasília

A presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores do Comércio de 
Petrolina (Sintcope), Dilma Gomes, 
participou da reunião em Brasília junto 
com representantes da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio (CNTC) e diretores do 
Magazine Luiza para apresentar a 
pauta nacional de reivindicação dos 
trabalhadores comerciários da Rede.

Saúde do Trabalhador 

O Sindicato dos Trabalhadores do 
Comércio esteve presente na reunião 
do Conselho Gestor de Saúde (CGS) 
do Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerest) que aprovou o 
plano de ação da entidade. Foi 
representado pelo vice-presidente, 
Sérgio Lacerda

Renovação de Banco de Horas 

A presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores do Comércio de 
Petrolina (Sintcope), Dilma Gomes e a 
assessoria sindical, Eunice Nunes, 
participaram de uma reunião com os 
trabalhadores da empresa Nagem. O 
encontro realizado em um espaço 
disponibilizado pela empresa teve 
como pontos de pauta a atual 
conjuntura econômica, a aprovação 
do  Banco  de  Ho ras  e  novas 
sindicalizações.

Os trabalhadores associados aos 

s indicatos de suas categorias 

ganham, em média, 33,5% a mais do 

que os não sindicalizados. Segundo 

André Gambier Campos, pesquisador 

do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea), as novas regras 

trabalhistas devem aprofundar ainda 

mais a diferença salarial entre esses 

dois segmentos.

De acordo com um estudo feito por 

Campos e recém-publicado, os 

trabalhadores não sindicalizados 

ganhavam, em média, R$ 1,675,68 

em setembro de 2015. Já os 

associados a sindicatos ganhavam R$ 

2,237,86. O pesquisador usou dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad), realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).

O contraste também pode ser 

observado nas  remunerações 

indiretas. Conforme o levantamento, 

36% dos sindicalizados recebem 

auxílio-saúde, ante 20,3% dos não 

sindicalizados. Além disso, 63,9% dos 

trabalhadores sindicalizados têm 

acesso ao auxílio-alimentação, ante 

49,3% dos não sindicalizados. No 

caso do auxílio-transporte, os índices 

são de 54,4% e 49,1%.

(Fonte: Portal Vermelho.org.br)

Trabalhador

sindicalizado 

ganha 33,5% a mais

Renovação de Banco de Horas 

Com a mediação do Sindicato dos 
Trabalhadores do Comércio de 
P e t r o l i n a  ( S i n t c o p e ) ,  o s 
trabalhadores da empresa Moda 
Mania aprovaram em a renovação do 
Banco de Horas e realizaram novas 
sindicalizações. A implantação do 
Banco  de  Horas  con tou  com 
aprovação de todos os trabalhadores.

Novos horários
para homologações

O Sindicato dos Trabalhadores do 
Comércio de Petrolina (Sintcope) 
e s t á  com novos  ho rá r i o s  de 
agendamento e realização das 
homologações.

As homologações estão sendo 
agendadas sempre no horário da 
manhã, de segunda a sexta-feira, 
excluindo-se os feriados, das 8h às 
12h. A solicitação pode ser feita 
preferencia lmente via e-mai l: 
homologacao@sintcopepetrolina.or
g.br ou presencialmente.

Já as homologações ocorrem no 
horário da tarde, de segunda a sexta 
feira, excluindo-se os feriados, das 
14h às 18h.

A direção da entidade expediu 
comunicado para os escritórios de 
contabilidade e também utilizou as 
redes sociais para dar ciência da 
mudança. 
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Dia do Comerciário é motivo
para celebrar e pensar no futuro

es is t i r  às  tentat ivas  de 

Renfraquecer a representação 
sindical e retirar direitos dos 

trabalhadores e refletir sobre o papel 
do trabalhador nesse momento 
d e s afiado r  onde  mu i t o s  d o s 
representantes políticos eleitos para 
d e f e n d e r  o s  i n t e r e s s e s  d o s 
trabalhadores, pensam apenas em 
estratégias de se manter no poder. 

É com esse foco que o Sintcope está 
organizando a 26ª. Festa dos 

Comerciários que inclui a tradicional 
feijoada, música ao vivo, sorteio de 
brindes e este ano será realizada na 
sede da Associação dos Funcionários 
da Industr ia Coelho (Afinco), 
localizada na Rua Conselheiro Rosa e 
Silva, S/N, no bairro Palhinhas, 
próximo da Mavel. Haverá ainda 
apresentações das bandas Batukaê e 
Fabinho e Cia.

A programação do Dia do Comerciário 
inclui ainda uma palestra  com o juiz 

da 1ª. Vara do Trabalho, André Luiz 
Machado que terá como tema a 
Reforma Trabalhista, e acontecerá no 
dia 3 de outubro, no SESC, às 18h30. 
“Será um momento importante para 
que os trabalhadores possam tirar 
dúv i das  po rque  v i vemos  um 
momento bastante del icado e 
trabalhador desinformado não tem 
como lutar por seus direitos nem ser 
ajudado”, avalia Dilma. A entrada é 
gratuita.

O Dia do Comerciário foi estabelecido 
através da lei municipal no. 537/94, 
resultado do projeto de iniciativa do 
sindicato e que foi apresentado na 
época pela então vereadora, Isabel 
Cristina (PT), decretando feriado para 
a categoria na terceira segunda-feira 
do mês de outubro.

“A celebração deste ano é ainda mais 
significativa porque enfrentamos dias 
difíceis. Querem que o trabalhador 
fique desprotegido sem o sindicato 
para lhe auxiliar. Então vamos 
ce leb ra r  nossa  res i s tênc ia  e 
comemorar o Dia do Comerciário 
porque somos uma categor ia 
importante para economia da cidade. 
Nós fazemos parte da história de 
Petrolina!”, destaca a presidente, 
Dilma Gomes.

Começou no dia 27 de setembro e 
seguirá até o dia 16 de outubro o 24º. 
Torne io  de  Futsa l  do  D ia  do 
Comerciário. A competição envolve 
equipes formadas por trabalhadores 
do comércio. Os jogos acontecem no 
Ginásio do SESC e no Ginásio Osvaldo 
do Flamengo. A tabela completa está 
d i s p o n í v e l  n o  s i t e 
www.sintcopepetrolina.org.br

Torneio de futsal
integra categoria

A vazão do Rio São Francisco atingiu 

seu nível mais baixo em 38 anos. 

Em Petrolina e Juazeiro, cidades que 

margeiam o rio, a diferença do 

volume de água em relação a anos 

anteriores é gritante

Em 1992, Sobradinho chegou a 

liberar mais de dez mil metros cúbicos 

por segundo. Mas, desde então, a 

vazão vem diminuindo. A Agência 

Nacional de Águas (ANA) tem 

autorizado nos últimos tempos uma 

vazão cada vez menor A medida afeta 

mais de quatro milhões de pessoas 

que dependem do Rio São Francisco.

Ainda de acordo com a ANA o 

reservatório de Sobradinho conta 

Situação do Rio 

São Francisco é preocupante 

- Feche a torneira quando estiver 

escovando os dentes ou fazendo a 

barba. Só abra quando for usar. 
- Não tome banhos demorados, 5 
minutos são suficientes. Uma ducha 
durante 15 minutos consome 135 
litros de água.
- Antes de lavar pratos e panelas, 
limpe os restos de comida com uma 
escova ou esponja e jogue no lixo.

- Evite usar mangueiras para lavar 

carros e calçadas

atualmente com menos de 8% do 

volume útil.

O diagnóstico além de preocupar 

exige medidas não apenas para uma 

melhor utilização da água do Velho 

Chico reduzindo desperdícios, como 

também ações que contribuam para 

sua revitalização a exemplo da não 

emissão de dejetos no rio e descarte 

de lixo em suas margens. 

É preciso, no entanto, atenção para 

essa situação não sirva para projetos 

eleitorais que tem se sustentado ao 

longo do anos na exploração das 

carências dos povos ribeirinhos.

Faça sua parte
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