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A regulamentação da terceirização do trabalho, que esteve 
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“mudança” do governo federal.
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A precarização do trabalho e as 
desigualdades sociais

SINTCOPE conclui negociação 
salarial e mantém conquistas

Funcionárias (os) de empresas recorrem ao SINTCOPE e 
recebem assistência jurídica.
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Assédio moral é crime, denuncie!
Sofrer con�nuamente atos de humilhação como gritos, 

tratamento grosseiro por parte de supervisores da loja e 

ameaça de demissão. Assim é definido o assédio moral, do 

qual muitos trabalhadores são ví�mas. Se esse é o seu caso, 

tome cuidado, pois você pode estar sendo ví�ma de 

assédio moral

Assédio moral é a exposição dos trabalhadores e 

trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, 

repe��vas e prolongadas durante a jornada de trabalho e 

no exercício de suas funções:

As condutas mais comuns, dentre outras, são:

Ÿ Instruções confusas e imprecisas ao (à) trabalhador (a);

Ÿ Dificultar o trabalho;

Ÿ Atribuir erros imaginários ao (à) trabalhador (a);

Ÿ Exigir, sem necessidade, trabalhos urgentes;

Ÿ Sobrecarga de tarefas;

Ÿ Ignorar a presença do (a) trabalhador (a) ou ainda, não 

lhe dirigir a palavra na frente dos outros, 

deliberadamente;

Ÿ Fazer crí�cas ou brincadeiras de mau gosto ao (à) 

trabalhador (a) em público;

Ÿ Impor horários injus�ficados;

Ÿ Re�rar-lhe, injus�ficadamente, os instrumentos de 

trabalho;

Ÿ Agressão �sica ou verbal, quando estão sós o (a) 

assediador (a) e a ví�ma;

Ÿ Revista vexatória;

Ÿ Restrição ao uso de sanitários;

Ÿ Ameaças;

Ÿ Insultos.

interesse e medo podem ser resultado de humilhações 

repe��vas e outras condutas abusivas sofridas no 

ambiente de trabalho. Se você é testemunha de cena (s) de 

humilhação no trabalho supere seu medo, seja solidário 

com seu colega. Você poderá ser "a próxima ví�ma" e nesta 

hora o apoio dos seus colegas também será precioso. 

    

  Desta maneira, a ví�ma fica desestabilizada em sua 

relação com o ambiente de trabalho, sendo muitas vezes, 

f o r ç a d a  a  d e s i s � r  d o  e m p r e g o .

   Mesmo sem ser um fenômeno novo, o assédio ou 

violência moral trazem novidades no que diz respeito a 

intensificação, gravidade, amplitude e banalização, além 

da abordagem. 

Danos à saúde mental e �sica

Diminuição da produ�vidade, desmo�vação, falta de 

Como agir em caso de assédio?
Fale com o assediador: O primeiro passo para resolver uma 

situação de assédio moral é ter uma conversa franca com o 

suposto assediador. Ele pode não estar percebendo o 

assédio que pra�ca ou mesmo nem estar pra�cando o 

assédio, num possível caso de equivocada percepção por 

parte de quem o acusa.

Procure o superior do seu chefe: Se o chefe é o assediador 

e a conversa franca com ele não funcionou, o superior dele 

deve, então, ser procurado pela ví�ma.

Entre em contato com o RH da empresa: É sempre 

importante tentar esgotar todas as possibilidades de 

solução dentro da própria empresa antes de se pensar em 

procurar a Jus�ça.

Procure a Defensoria do Estado: Por fim, se nenhum dos 

esforços anteriores funcionarem a contento da ví�ma, esta 

deve reunir toda a documentação e provas que �ver contra 

o assediador para acioná-lo judicialmente.

(87) 3861 5876
DENUNCIE LIGUE:
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A precarização do trabalho e as 
desigualdades sociais

A regulamentação da terceirização do trabalho, que 

esteve adormecida por quase um ano, após ter sido 

aprovada pela Câmara dos Depurados por ocasião da 

chamada “pauta bomba”, e originou o PLC (projeto de lei 

da Câmara) 30/2015, em alteração ao PL 4330/2004, muito 

possivelmente voltará as manchetes agora com a 

“ m u d a n ç a ”  d o  g o v e r n o  f e d e r a l .

   Todos os estudos sérios promovidos sobre a terceirização 

no Brasil  levam a constatação do aumento das 

desigualdades sociais, o agravamento da instabilidade 

social e a exclusão social que conduzirá a uma violência aos 

d i r e i t o s  d o s  t r a b a l h a d o r e s .

    Além das diferenças de direitos, remuneração e 

bene�cios que são observados entre os contratados 

direitos e àqueles terceirizados, terá como resultado a 

ocorrência de mais acidentados no trabalho, por falta de 

fornecimento de EPI´s e treinamento na u�lização. Bem 

como, a falta de supervisão e fiscalização pelos próprios 

órgãos públicos, pois as tomadoras se isentarão de ter até 

técnicos em segurança do trabalho para fins de 

implementação das NR´s de segurança, saúde e proteção. 

Afastando,  inc lus ive,  o  controle  estata l  sobre 

determinadas a�vidades que passarão a u�lizar quase 

1 0 0 %  d e  m ã o - d e - o b r a  t e r c e i r i z a d a .

  É dever das en�dades sindicais redobrar a vigilância neste 

momento em que se pretende colocar em prá�ca as 

“reformas” previdenciária,  fiscal  e trabalhista. 

     A sua oficialização trará não só a precariedade das 

relações do trabalho, os direitos a saúde e proteção do 

trabalhador, com aumento da morbidade e mortalidade 

por acidentes de trabalho e danos previdenciários, com 

ênfase nos relacionados à violência urbana e social.

João Vicente Murinelli Nebiker

Assessor Jurídico FECONESTE

(87) 98808 0172 facebook.com/sindicato.dostrabalhadores.7

www.sintcopepetrolina.org.br
(87)3861-5876 

Fale Conosco

Rua Mal Deodoro Fonseca, 947, Petrolina - PE

SINDICALIZE-SE
Através do nosso site , preencha www.sintcope.org.br

a ficha de inscrição e envie pelo o próprio site. Você 

também pode ir pessoalmente até a nossa sede, 

situada na rua Marechal Deodoro, 947, Centro, 

Petrolina/PE.

Aviso para os sócios e sócias: 

Ÿ  A guia de autorização para procedimentos 
médicos e exames são entregues na 1ª 
segunda-feira de cada mês, das 8 às 18h;

Ÿ A guia para atendimento odontológico será 
entregue na 1ª e 3ª segunda-feira de cada 
mês, das 8 às 18h;

Ÿ  Vale lembrar que estes são direitos dos 
sócios e sócias sindicalizados há pelo menos 
três meses e com suas contribuições em dia.

http://www.sintcope.org.br
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PALAVRA DO SINDICATO:

 A assembleia dos trabalhadores no comércio de Petrolina, 

realizada no dia 21 de janeiro, aprovou a Contribuição Negocial da 

categoria, que prevê um desconto de 02% (R$19,44) na folha de 

pagamento de cada empregado no próximo mês de julho. O desconto 

des�nado ao SINTCOPE para cobrir despesas com a campanha 

salarial de 2016, será sobre o valor do piso salarial da categoria. O 

empregado que não concordar em contribuir com o valor a ser 

descontado, deve fazer, por escrito, um documento se posicionando 

contra a Contribuição Negocial. O documento deverá ser feito no 

SINTCOPE (Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 947 – Centro, 

Petrolina), em horário comercial, entre os dias 01 a 20 de julho de 

2016. Mais informações: (87) 3861 5876 e pelo site www. 

sintcopepetrolina.org.br

Contribuição NegocialSINTCOPE conclui negociação salarial 
e mantém conquistas

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Petrolina – 

SINTCOPE, informa aos associados as conquistas e reajustes, da 

nova Convenção Cole�va de Trabalho – CCT para a vigência de 1º de 

março deste ano, CCT SINTCOPE e SINDLOJAS registro 

PE000683/2016

Foi definido um reajuste salarial de 9%, com a alteração o salário 

dos (as) trabalhadores (as) do comércio de Petrolina, chega ao valor 

de R$ 972,00. Os trabalhadores de empresas do ramo de 

autopeças, �veram negociação idên�ca, com o representante 

patronal o SINCOPEÇAS registro PE000684/2016. 

Confira outros ajustes na tabela:

A crise econômica enfrentada pelo país dificultou as negociações, 

mas não desanimou a comissão de diretores, composta pela 

diretora presidente Dilma Gomes, o diretor vice-presidente Sergio 

Lacerda e pelos advogados Wendel Lopes Menezes e João Vicente 

Murinelli. Segundo a Presidente do Sintcope, Dilma Gomes as 

negociações exigiram muito esforço dos envolvidos “Neste 

momento de crise econômica é preciso dosar com firmeza, mas 

precisamos de flexibilidade e foi esta combinação que permi�u a 

manutenção das conquistas e o ganho econômico compa�vel com a 

crise que o país enfrenta”, afirma.

Piso salarial dos Comerciários - Motorista R$ 1.237,00

Feriados e domingos trabalhados R$ 31,80

Lanche R$ 13,00

Diárias (viagens c/pernoite) R$ 60,60

Diárias (viagens s/pernoite) R$ 44,20

Mural de fotos:

Funcionárias (os) das empresas: Eletro Shopping e Cell Shopping, 
demitidos (as) sem receber rescisão, estiveram no SINTCOPE e 

receberam assistência jurídica, em seguida o TRT liberou os primeiros 
alvarás para movimentação do FGTS e seguro desemprego.
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