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Palavra da
Presidente
TRABALHO FRAGILIZADO
Fato notório foram os prejuízos impostos aos empregados, pela reforma da CLT
em 2017, e estes problemas vêm se acentuando cada vez mais, especialmente agora
com análise pela Câmara da MP nº 1045
com 96 artigos, uma MP confusa, voltada
para pessoas de 18 a 29 anos na primeira
contratação e que estejam desempregadas
há mais de 2 anos. Prevê redução do percentual do FGTS para 2% o qual teve o posicionamento contrário do Ministério Público
do Trabalho, e com muitas reações contrárias da Câmara Federal.
ATENTE PARA OS PREJUÍZOS IMPOSTOS AO TRABALHADOR NO CONTRATO
INTERMITENTE
Esta forma de contratação prevista no
artigo 452-A da CLT, ocorre quando o empregado é convocado para trabalhar algumas horas ou dias da semana, vem contra
a regra do mercado, pois o salário irrisório
não agrega renda para viabilizar o aumento
do consumo, visto que as leis do mercado
são: “trabalho, renda e consumo”.
Esta situação é grave, já somamos quase um milhão e seiscentos mil intermitentes, os denominados “subocupados”.
O governo insiste nas propostas de reduzir direitos, sendo que a medida correta para gerar empregos ocorrerá quando a
carga tributária desonerar a folha de pagamento. Apesar de toda precarização dos direitos, as novas contratações não representam redução do percentual de 15 milhões
de desempregados, sem contar os que foram trabalhar por conta própria.
A taxa de trabalhadores informais (sem
registro) atingiu o índice de 40% da população empregada e isto é motivo de preocupação, principalmente do governo, do movimento sindical e da classe política. Nós,
do movimento sindical, continuamos lutando para corrigir este impacto prejudicial ao
desenvolvimento do país.
Aguardamos um novo governo comprometido com
os trabalhadores, que possa restaurar o que foi desﬁgurado na nossa CLT, que
sempre foi elogiada em
todo o mundo e agora cai
em descrédito.
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Nova unidade da Olé Brasil no Clube dos
Comerciários
O Sincomerciários inova mais uma vez e traz para os associados a Escola
de Futebol Olé Brasil que funcionará com uma nova unidade no Clube dos
Comerciários. As inscrições estão abertas e as aulas serão iniciadas no dia 31
de agosto, para crianças de 5 a 16 anos.

Peneira Inaugural
Aconteceu no dia 18 de agosto a
“Peneira Inaugural”, dando início à
parceria com a Olé Brasil com a presença de mais de 300 crianças entre 9
e 16 anos que jogaram partidas de 20
minutos cada time. A peneira foi prestigiada por olheiros dos clubes Palmeiras e Red Bull Bragantino que buscam
novos talentos no futebol.
A iniciativa teve cunho social com
a arrecadação de 1kg de alimento não

perecível como entrada, que foram
doados para a ONG LACULTESP - Lazer,
Cultura e Esporte, que fará a distribuição dos alimentos para a comunidade
assistida.
“O clube possui uma infraestrutura
maravilhosa, um cuidado extremo com
os campos e com a limpeza e higiene
dos locais, piscinas lindas e muito verde, acredito que nossa parceria será de
muito sucesso e trará excelentes frutos”, destacou o coordenador André Luiz Gonçalves Machado.
Para a presidente Regina a parceria é muito bem-vinda, pois os associados
sempre pediram uma escola de futebol para as crianças e jovens. Ressalta
que “o clube sempre investiu no esporte, nas mais variadas modalidades,
pois entendemos que o papel social
do sindicato, além da proteção ao trabalhador, também é o de incentivar a
prática esportiva valorizando a cultura e o lazer entre os trabalhadores e
estendendo esses benefícios aos seus
ﬁlhos”.

INSCRIÇÕES PARA MATRÍCULA NA ESCOLA DE FUTEBOL

Informações pelo telefone 16 3917-8787 ou diretamente na secretaria
do clube. As matrículas estão abertas para associados e demais interessados. O Clube dos Comerciários ﬁca na rua Ézio Lucchiari, 500 - Parque
São Sebastião

fiQue
Atento!
Comerciários, ﬁquem atentos! Todos os acordos de redução de jornada e banco de horas terão valor jurídico com a
anuência do sindicato.

em cAso de dÚVidAs
entre em contAto
com nosso depArtAmento JurÍdico
pelo fone:
16 3995-6868.
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