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Jornal do Comerciário

      Com um público de aproximadamente 300 pessoas, 

o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Petrolina 

(SINTCOPE) promoveu o I Seminário de Relações 

Trabalhistas. O evento tratou de temas como a 

terceirização, trabalho degradante e o eSocial.

   A abertura do seminário contou com palestra 

ministrada pela representante do Ministério Público, 

Vanessa Patriota, que tratou do tema: Trabalho 

degradante. Para facilitar o entendimento a cerca desta 

temá�ca, a representante do MP, abordou os direitos 

trabalhistas, desde o seu surgimento até os dias atuais, 

citando também, exemplos de empresas autuadas por 

exercer este �po de conduta na região.

      Em seguida o Assessor Jurídico da Feconeste, Dr. 

João Murinelli Nebiker, palestrou sobre a Terceirização. 

O projeto que tramita há 10 anos na Câmara vem sendo 

discu�do desde 2011 por deputados e representantes 

das centrais sindicais e dos sindicatos patronais. A lei 

prevê a contratação de serviços terceirizados para 

qualquer a�vidade, desde que a contratada esteja 

focada em uma a�vidade específica. Este ano o assunto 

volta a ter evidência, depois que a Câmara dos 

Deputados aprovou o projeto de lei 4330/2004, que 

regulamenta contratos de terceirização no mercado de 

trabalho. Segundo o Dr. João Murinelli, que também é 

advogado da Confederação Nacional dos Trabalhadores 

no Comércio (CNTC), a terceirização é um retrocesso nas 

leis trabalhistas “Esse projeto precariza toda a legislação 

trabalhista, contratando trabalhadores independente 

das leis trabalhistas, tornando-se danoso para os 

trabalhadores e para a sociedade brasileira ”, afirma. 

      Para encerrar o evento, o Gerente de departamento 
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da Alterdata So�ware com especialização em SPED 

(Sistema e-social), Dr. Dante Berine, tratou da temá�ca 

mais aguardada pelo o público presente, o eSocial. 

      Os representantes dos setores de RH da região deram 

uma atenção especial a palestra voltada para o eSocial, 

por se tratar de um tema, rela�vamente novo, que 

pretende mudar a forma como as empresas brasileiras 

l idam com as  obr igações  fisca is ,  t r ibutár ias , 

previdenciárias e trabalhistas. Para o palestrante, Dr. 

Dante Berine, essa inicia�va é de grande importância, 

para divulgar a legislação nova para os empresários e 

contadores “ Esses eventos são uma maneira gratuita de 

transferir informações obje�vas e necessárias, 

principalmente por se tratar de uma legislação nova”, 

afirma. 

    A presidente do Sindicato dos Trabalhadores do 

Comércio de Petrolina (SINTCOPE), Dilma Gomes, 

par�cipou de eventos voltados para o eSocial, em São 

Paulo, Recife e Serra Talhada, “Acredito que é importante 

convidar os trabalhadores e interessados na temá�ca a 

discu�r esse assunto e, principalmente, �rar dúvidas, já 

que logo o eSocial será obrigatório em todas as 

empresas”, conclui.

Dr. Dante Berine palestrando sobre o eSocial



    Um público de aproximadamente 2.000 pessoas 

pres�giou a 21ª Festa do Comerciário de Petrolina, 

realizada no dia 19 de novembro deste ano. 

       O dia do comerciário acontece toda terceira 

segunda-feira do mês de outubro através da lei 

munic ipa l  537/94  e  homenage ia  todos  os 

colaboradores que trabalham no comércio de 

Petrolina com um dia inteiro de lazer. Este ano a edição 

da festa foi repleta de a�vidades voltadas para todos 

os públicos. A equipe de recreação do SESC Petrolina 

alegrou as crianças com brincadeiras, escultura de 

bexigas e brindes. Para animar a festa, o público pode 

cantar e dançar ao som das bandas: Swing & Samba e 

Ney Alves.

     A programação da festa seguiu, com aula de zumba, 

cortes de cabelo, aferição da pressão arterial e o 

sorteio de diversos prêmios. Os presentes também 

puderam desfrutar da já tradicional feijoada, oferecida 

todos os anos na festa do comerciário.

      O evento contou com a par�cipação de diversos 

parceiros, alguns montaram barraquinhas para 

oferecer serviços de saúde e de beleza para os 

par�cipantes da fes�vidade. 

Com a presença de um grande público o 
SINTCOPE realizou mais uma edição da Festa do 

Comerciário
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  21º Campeonato de Futsal do Comerciário 
contou com um grade número de par�cipantes

    Entre os dias 05 e 15 de outubro, foram realizados os jogos 
do campeonato de futsal dos comerciários. O evento faz 
parte das comemorações do dia da categoria que é 
promovido pelo o SINTCOPE, desde 1994.
    Esta edição do campeonato contou com 220 inscritos e 
assim como nas edições anteriores, os jogos foram 
realizados na quadra do SESC Petrolina, um dos parceiros na 
realização das a�vidades ligadas a festa.

    Os três primeiros lugares do campeonato foram ocupados 

pelas equipes da MB Baterias (1º lugar), Petrolina Motos (2º 

lugar) e Real Calçados (3º lugar). Os vencedores e os 

destaques das par�das levaram para casa prêmios em 

dinheiro.

Premiação do 1º Colocado do Campeonato

(87) 98808 0172

facebook.com/sindicato.dostrabalhadores.7

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

Rua Mal Deodoro Fonseca, 947, Petrolina - PE

Fale Conosco
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Assembleia marca o início 

da Campanha Salarial 

2016 
No mês de janeiro o SINTCOPE inicia as 

a�vidades voltadas para a Campanha Salarial 

2 0 1 6 ,  c o m  u m a  A s s e m b l e i a  G e r a l 

Extraordinária, para analisar, discu�r, deliberar 

e aprovar propostas ligadas a campanha.   

A presença e o apoio dos trabalhadores do 

comércio são a chave do sucesso da 

campanha, que busca, principalmente, o 

reajuste salarial e melhores condições de 

trabalho para os comerciários “A assembleia 

de campanha salarial é o ponto alto para o 

trabalhador do comércio sindicalizado. Esse é 

o momento no qual ele tem voz e pode 

par�cipar a�vamente através do seu voto. 

Nessa assembleia os trabalhadores aprovam 

poderes para a direção negociar com o 

patronato”, afirma a presidente do SINTCOPE, 

Dilma Reis. 

O Sindicato dos Comerciários de Petrolina 

tem ob�do sucesso em campanhas anteriores, 

com destaque para o Convenção de trabalho 

2015/2016, onde conseguiu o melhor piso da 

categoria em Pernambuco, o reajuste chegou 

aos 7%.

O Sindicato dos Trabalhadores do Comercio de Petrolina – SINTCOPE, no uso das 

atribuições legais estatutárias, convoca os membros da categoria dos trabalhadores 

no comercio varejista e atacadista, contratados pelo regime cele�sta no município de 

Petrolina, a par�ciparem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se-á no dia 22 

de janeiro de 2016, em primeira convocação às 18h30, com maioria dos membros da 

categoria, filiados ao sindicato, representados pelo sindicato profissional, e em 

segunda e ul�ma convocação às 19h, com os membros presentes, na Sociedade 21 de 

Setembro, localizada na Rua Manoel Clemen�no, nº 1082, CEP 56.302-010 – Centro - 

Petrolina/PE, para deliberar a seguinte ordem do dia: 1 - Analisar, discu�r, deliberar e 

aprovar a proposta de antecipação da data base da categoria, de 1º de março para 1º 

de janeiro de 2016; 2 – Analisar, discu�r, deliberar e aprovar a proposta de 

reivindicações econômicas e sociais a serem incluídas na proposta de convenção 

cole�va de trabalho, para o exercício 2016; 3 - Dar autorização ao Sindicato dos 

Trabalhadores do Comercio de Petrolina, para atuar como representante da categoria 

dos trabalhadores no comercio de Petrolina, nas negociações cole�vas a serem 

man�das com o patronato, inclusive, com poderes de alterar a redação da proposta; 4 

– Autorizar o sindicato celebrar convenção cole�va de trabalho ou acordos cole�vos 

de trabalho; 5 – Autorizar a solicitação de mediação da SRT e/ou PRT, inclusive, 

sentença arbitral pela PRT; 6 – Havendo malogro das negociações, autorizar o 

ajuizamento de Dissidio Cole�vo de Trabalho, perante o TRT da 6ª Região; 7 – Analisar, 

discu�r e deliberar e aprovar valor da contribuição negocial, confedera�va e 

associa�va, condições de descontos, prazos de oposição, e des�nação especifica da 

aplicação dos recursos arrecadados;  8 – Autorizar ajuizamento de ações de 

cumprimento; 9 – Outros assuntos de interesse da categoria profissional. 

P e t r o l i n a ,  N o v e m b r o  d e  2 0 1 5 

Dilma Gomes dos Reis – Diretora Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

Buscando esclarecer dúvidas sobre “Novo aviso”, o SINTCOPE 
realizou, reunião com contadores e membros do departamento 
pessoal, de diversas empresas de Petrolina.

O “Novo Aviso” faz parte da Convenção Cole�va de Trabalho dos 
Comerciário (cláusula 16ª, §4º) e busca assegurar ao empregado 
demi�do com aviso prévio, o cumprimento de apenas 30 dias e 
recebimento dos dias de acréscimo ao aviso, indenizados, incidindo-
se para as verbas rescisórias e encargos sociais. Segundo a presidente 
SINTCOPE, Dilma Reis “O SINTCOPE se coloca sempre à disposição 
para esclarecimentos de dúvidas, nesta reunião houveram alguns 
ques�onamentos que procuramos esclarecer da melhor maneira 
possível, por que a lei 12.506/2011 precisa ser cumprida para evitar 
penalidades”, afirma.

A reunião também contou com a presença do presidente do 
Sindilojas, Joaquim de Castro e da a representante do setor de 
homologação do Ministério do Trabalho Ana Claudia Souza, ambos se 
colocaram à disposição para responder os ques�onamentos dos 
par�cipantes do encontro.

Nota:

SINTCOPE promove reunião de esclarecimento 
sobre o “novo aviso”
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Sindicalize-se!
Fortaleça a luta diária do seu 

sindicato! 
Como posso me sindicalizar? 

Para se sindicalizar ao SINTCOPE 
basta acessar o nosso site, 
www.sintcopepetrolina.org.br, 
preencha a ficha de inscrição e 
envie pelo o próprio site. Você 
também ir pessoalmente à nossa 
sede, na rua Marechal Deodoro, 
947, Centro, Petrolina-PE. Em 
caso de dúvidas, ligue para (87) 
3861 5876.

PALAVRA DO SINDICATO:

poderia ser resolvida com a criação de uma lei pelo 

g o v e r n o,  u m a  v e z  q u e  a � n g e  t o d o s  o s 

trabalhadores com carteira assinada.

Alertamos os comerciários, muito cuidado com a 

contratação de advogados, que cobram taxas, 

expressivas, apresentam cálculos significa�vos, 

“dão a certeza ao que não é certo”, para realizar 

ações judiciais. 

Quando o direito for garan�do, será para todos 

os trabalhadores dentro dos critérios, tendo ele 

cons�tuído advogado ou não. 

Um assunto vem tomando conta das discussões 

entre trabalhadores nos úl�mos dias: a correção do 

Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço (FGTS). A 

desvalorização sofrida com a falta de aplicação de 

índices adequados de inflação nos úl�mos 14 anos 

mo�va diversas ações na Jus�ça, mas ainda não 

houve decisão defini�va do Judiciário sobre o 

assunto.

A questão é muito nova, ainda deve demorar, 

mas é fato: as perdas são matemá�cas, o 

trabalhador foi lesado. O prejuízo é dobrado, 

devido às indenizações de 40% sobre o FGTS nas 

demissões sem justa causa. O valor é baseado no 

saldo do FGTS e terá de ser recalculado. 

Magistrados lembram que o caso é similar ao 

ocorrido com os Planos Verão e Collor. A matéria 

http://www.sintcopepetrolina.org.br
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