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Eleições para
Direção do Sindicato

Nos dias 14 e 15 de maio de 2019 o Sindicato estará realizando eleições para 

compor a Diretoria da entidade. O Sindicato sempre busca um processo 

democrático para eleger seus representantes através do voto direto e secreto dos 

associados. Mesmo tendo uma única chapa inscrita para as eleições neste ano, a 

comissão eleitoral estará passando nos locais de trabalho e coletará os votos dos 

associados aptos a participar da eleição. Podem participar das eleições os 

associados ao Sindicato, maiores de 16 anos, que estejam em dia com suas 

contribuições e que tenham pelo menos 3 meses de associação.
Participe e ajude a fortalecer a entidade que representa os trabalhadores e garantir 

o processo democrático de eleições. 

ESPAÇO RESERVADO
PARA A CHAPA 1

Janete Peccini
Lucas P. Chaves
Ademar Cadorin
Evandro Pegoraro
Luiz Bedin
Rafael A. Provinelli
Helena A. G. Zucchi
Vanusa S. A. P. Chaves
Cesar J. Teche
Inez M. Vitto
Jociane E. Dahmer
Larissa Aparecida
Franciele Robaert
Tania T. Golo
Viviane Grando
Roque J. Custodio 
Edson S. Duarte
Inácio de Pinho
Andiara Locatelli

Defender os trabalhadores

Negociações salariais

Melhores condições de 
trabalho

Orientação trabalhista

Representação dos 
comerciários

Luta por mais empregos e 
distribuição de renda

Defesa da democracia e 
participação dos trabalhadores
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Todo trabalhador deve conhecer sua
Convenção Coletiva de Trabalho

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
O projeto de Reforma da Previdência abrangerá muito mais do que as aposentadorias. 

Afetará pagamentos de benefícios sociais e direitos trabalhistas.
A multa sobre o FGTS paga pelas empresas aos aposentados no ato da demissão 

assim como o FGTS mensal deixam de ser pagos pelas empresas.
Atualmente os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos em média por mês 

(R$ 1.996,00) recebem o Abono Salarial do PIS. Pela nova regra proposta, somente 

receberá o Abono salarial do PIS os trabalhadores que receberem no máximo um 

salário mínimo por mês (R$ 998,00). Com a mudança proposta praticamente todos os 

comerciários deixarão de receber o Abono do PIS.
Pelo sistema atual, o direito a se aposentar está relacionado ao tempo de contribuição 

que o trabalhador faz a previdência, sendo para homens 35 anos e para mulheres 30. A 

proposta  do  Governo Federa l  acaba com a 

aposentadoria por tempo de contribuição e passa a ter 

idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para 

homens para se aposentar. Vejamos o exemplo 

de um trabalhador (homem) no comércio que 

tenha 35 anos de idade e começou trabalhar 

aos 18 anos de idade. Neste caso, ele tem 17 

anos de contribuição e faltaria mais 18 anos 

de contribuição para se aposentar. Pela nova 

regra terá que contribuir por mais 30 anos, 

atingindo então 65 anos de idade.
Para os agricultores a mudança principal é o 

acréscimo de mais 5 anos para se aposentar e 

fazer contribuições anuais de R$ 600,00 por 

família.
O regime de capitalização individual, que será 

aplicado aos novos trabalhadores ainda não tem 

regras claras, ficando muitas dúvidas, pois 

atualmente os trabalhadores, empresas e 

governos contribuem para a previdência. Com a 

p r o p o s t a  d e  c a p i t a l i z a ç ã o  i n d i v i d u a l  a 

responsabilidade é maior do trabalhador.
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DIREITOS DOS
TRABALHADORES

COMÉRCIO VAREJISTA
Concórdia, Alto Bela Vista, Arabutã, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, 
Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba e Presidente Castello 
Branco

Salário normativo: R$ 1.306,25
Percentual de reajuste: 4,5%

COMÉRCIO VAREJISTA
Arvoredo, Passos Maia, Ponte Serrada, Seara, Vargeão e 
Xavantina

Salário normativo: R$ 1.320,00
Percentual de reajuste: 4,5%

COMÉRCIO ATACADISTA Salário normativo: R$ 1.350,00
Percentual de reajuste: 5%

FARMÁCIAS
Salário normativo: R$ 1.430,00
Abono R$ 50,00 para associados
Percentual de reajuste: 4%

COOPERATIVAS
Salário normativo: R$ 1.380,00
Percentual de reajuste: 4,5%

CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS
Salário normativo: R$ 1.450,00 (mecânico, pintor, funileiro)

Salário normativo: R$ 1.348,00 (demais funções)

Percentual de reajuste: 4,5%

ACOMPANHE SEU SALÁRIO
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