
“Começa o 12º 
Campeonato 
de Futebol do 
Sindicato” 

CATEGORIA

Comerciários de Nova Iguaçu e Região (RJ), em Assembleia Geral.       

ASSEMBLEIA SUP. ALTO DA POSSE

ASSEMBLEIA VOTA CONTRA 
PROPOSTA DOS PATRÕES

CAMPEONATO DE FUTEBOL

É FERIADO!  É PROÍBIDO O TRABALHO NESSES DIAS:  

12  DE OUTUBRO (FERIADO NACIONAL) 
15 DE OUTUBRO (DIA DO COMERCIÁRIO) 

SINDICALIZE-SE

“Falência do 
Supermercado e 
Encaminhamentos” 

Repúdio de mulheres a 
Bolsonaro vira fenômeno nas 
redes sociais e promete ganhar 
as ruas no dia 29

1º Roda de Conversa 
de Mulheres Negras

PÁGINA 2

PÁGINA 8

PÁGINA 6PÁGINA 3

PÁGINAS 4 e 5

“Seja Sócio, 
Fortaleça 
o nosso 
Sindicato”
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Pensando no bem estar de sua categoria, o Sindicato dos Comerciários de Nova Iguaçu e Região oferece 
um leque de convênios em vários seguimentos. Dessa forma, os(as) trabalhadores(as) comérciários 

e associados, poderão usufruir desses serviços.   

Colônia da Federação dos Comerciários. Valor especial para 
associados (casal). Oferece diárias com direito a café da manhã. 
Comerciário não sindicalizado paga como usuário particular. 
Almoço e janta é pago no local.

Rua Manoel Benedito de Oliveira, 274 – Prainha de Mambucada 
(Pela Rodovia Rio Santos, km 533. Entrar à esquerda 3 km após o 
posto da Polícia Rodoviária Estadual). Tel: (24) 999777076.

Segmedic (Club-flex): R$52,00 por vida e consultas a partir de R$ 9,90
Hoverly: R$ 50,00 (Familiar)  
Rio de Janeiro: - R$ 37,00 por vida + R$ 2,00 por consulta
Primavida Plano Odontológico: R$ 15,32  por vida
Isodont Plano Odontológico: R$ 17,40  por vida
Plano Funeral Envida Rio

SEJA SÓCIO E TENHA DIREITO 
AOS CONVÊNIOS DO SINDICATO

CONVÊNIOS Faculdades abaixo 
com Descontos 
especiais de até 
40%:

Unig, Fabel, Uniabeu, 
Estácio de Sá, 
Universidade Candido 
Mendes

Cursos Abaixo com 
descontos de até 
50%: 

Fait, Onbyte, Cultura 
Inglesa, Colégio Padrão 
de Nova Iguaçu

Descontos 
especiais nas 
óticas abaixo: 

Óticas Diniz, Albert 
Sabin e Óticas Local

COLÔNIA DE FÉRIAS EM PARATY - DESCONTOS ESPECIAIS  

Jurídico: especializado em causas do(a) Comerciário(a)

Idade Valor
0 a 18 R$   63,01

19 a 23 R$   78,97
24 a 28 R$   83,88

                29 a 33 R$   97,15
34 a 38 R$ 102,29
39 a 43 R$ 126,90
44 a 48 R$ 144,86

                49 a 53 R$ 177,65
54 a 58 R$ 243,86

Acima de 59 R$ 342,15

Memorial Saúde:

SEJA SÓCIO, 
FORTALEÇA 

NOSSO 
SINDICATO!

Usuários de convênios, 
está aberta 

a inscrição no sindicato.
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ASSEMBLEIA DOS(AS) TRABALHADORES(AS) 
DO SUPERMERCADO ALTO DA POSSE

15 DE OUTUBRO É DIA DO COMERCIÁRIO, É 
FERIADO! 

Esses candidatos votaram a FAVOR DA 
REFORMA TRABALHISTA e agora querem 
o seu voto. As eleições burguesas não 
muda a vida de ninguém, só a deles!  

Acesse nosso site: sindconir.org.br e 
descubra quais foram todos os deputados 
do Rio de Janeiro que votaram contra nós 
comerciários e toda a classe trabalhadora. 

09 DE OUTUBRO DE 2018

ELEIÇÕES 
BURGUESAS:

Plano de recuperação judicial, que havia encerrado 
suas atividades e, atualmente, a única renda da 

recuperanda era do arrendamento de seus imóveis. 
Curioso quadro de despesas administrativas de 
assessoria jurídica e pontualmente pagas, enquanto 
os empregados e demais credores da recuperanda 
nada recebiam e nada receberam até hoje. Fica 
bastante claro, pelo próprio plano que a recuperanda 

não estava operando; apenas arrendando os imóveis 
que tem. Como trataria o débito fiscal? Para exercer 
licitamente a atividade precisará organizar-se para 
pagar os impostos. Um negócio de supermercados 
tornou-se apenas locação de imóveis. Mas uma vez 
impressiona o rápido endividamento da recuperanda 
com seus próprios advogados e consultores. Processo 
no 0011290-44.2010.8.19.0038.  

Na terceira segunda-feira do mês de outubro 
(15), se comemora o Dia do Comerciário. 

Tradicionalmente era um dia que o sindicato reunia 
os comerciários e seus familiares em uma linda festa 
para promover o lazer de nossa categoria. 

Com a Reforma Trabalhista, o planejamento 
financeiro do sindicato ficou comprometido. Esse 
ano não será possível fazer nossa festa. Por isso 

chamamos os(as) comerciários(as) para refletirem 
sobre a sobrevivência do nosso sindicato, que apesar 
de todos esses ataques, segue na linha de frente das 
lutas por melhores salários e não negociando nenhum 
direito da categoria. Venha fortalecer a luta do nosso 
sindicato para que possamos fazer no próximo ano 
uma campanha salarial mais forte e poder voltar 
festejar nosso dia. Seja Sócio!

Em primeira convocação as 11h e segunda as 15h - local Mitra Diocesana - CENFOR – Centro de 
Formação- ao lado do SESC/Nova Iguaçu. Rua Dom Adriano Hipólito, 08 - Moquetá.

ELES NÃO!

SÓ A LUTA TRANSFORMA 
NOSSAS VIDAS!

Simão Sessim - PP Cristiane Brasil - PTB

Jair Bolsonaro - PSL Rodrigo Maia - DEM
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O Sindicato dos Comerciários de Nova Iguaçu e 
Região esteve presente em todas as mobiliza-

ções possíveis contra qualquer ataque de retirada de 
direitos em nossa categoria. Mesmo com a reforma tra-
balhista aprovada no final do ano passado, nos orga-
nizamos e fomos fazer política sindical nos nove muni-
cípios da baixada. A necessidade de fazer uma greve 
geral e atender ao chamado da nossa Central Sindical 
- CSP Conlutas, foi de derrubar até então a reforma 
trabalhista - um projeto dos empresários que financiam 
a corrupção de políticos. Esta reforma teve o propósito 
de enfraquecer os sindicatos de lutas e ATACAR AINDA 
MAIS o conjunto de nossa classe, inclusive, na greve 
geral dia 28 de abril (2017), fechamos todos as lojas 
do calçadão de Nova Iguaçu e saímos com uma cara-
vana para ocupar Brasília. Chegando lá fomos traídos 
pelas direções da CUT, CTB, FORÇA SINDICAL e UGT 
que não organizaram suas bases para ocupar Brasília 
e derrubar o Governo Temer, traindo assim toda classe 
trabalhadora.

O sindicato não abaixou a cabeça e seguimos na 
luta lançando uma ousada campanha salarial em 2018. 

Seguimos mobilizando nossa base. Paralisações fo-
ram feitas contra a intransigência patronal. Nosso lema 
sempre foi lutar contra qualquer retirada de direitos, 
principalmente contra a implementação da reforma tra-
balhista e fazendo valer a vontade de NOSSA CATE-
GORIA QUE É O NÃO TRABALHO AOS FERIADOS. 

Estamos na batalha para buscar um aumento dig-
no e por nenhum direito a menos. Nas negociações da 
Campanha Salarial saímos vitoriosos por não aceitar 
as chantagens dos patrões que condicionou míseros 
2% de aumento em troca de nosso merecido feriado, 
colocando assim um fim nas negociações. Como o pa-
trão de forma covarde não quer dar nosso aumento, 
iremos entrar na justiça (dissidio coletivo), para garantir 
as cláusulas econômicas e sociais. 

Vamos buscar acordos individuais por lojas. Vamos 
também organizar os trabalhadores através das CIPAS 
para lutarem por melhores condições de trabalho. Con-
tra todo tipo de retirada de direitos e contra a reforma 
trabalhista.

CAMPANHA SALARIAL 2018
Estamos na batalha para buscar um aumento digno e por nenhum direito a menos. 
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Comerciários(as) de Nova Iguaçu e Região, na assem-
bleia do dia 20 de setembro, votaram contra a proposta 
de 2% de reajuste salarial oferecida pelos patrões - esta 
proposta está condicionada ao trabalhos aos feriados. 

Com essa decisão, nossa Convenção Coletiva 
que tem como data base o mês de maio, vai ser de-
cidida por um Juiz do trabalho, o que podemos cha-
mar de dissídio coletivo. Isso acontece quando as 
duas partes, trabalhadores e patrões, dentro do pro-
cesso de uma campanha salarial, não se entendem. 

Com a Reforma Trabalhista votada e aplica-
da por um bando de políticos corruptos ano pas-
sado, sabíamos que não seria fácil. Existe todo 
um aparato entre patrões e Governos fazendo 
com que sindicatos de luta como o nosso, no cam-
po jurídico e político, tenha suas ações desafiadas.  

 
    A categoria também votou a favor de se fazer acor-
dos por empresas, esses acordos irão tratar do reajus-
te salarial e das cláusulas sociais.

AUMENTO DE SALÁRIO VAI 
SER DECIDIDO NA JUSTIÇA

Jornal de responsabilidade da Diretoria Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores Profissionais no Comércio e Serviços de 
Nova Iguaçu, Nilópolis, Paracambi, Itaguaí, Belford Roxo, Queimados, Japeri, Seropédica e Mesquita (RJ). 

Sede: Rua Dr. Barros Júnior, 408/412, Centro. Nova Iguaçu (RJ) – Tels/Fax: (21) 2768-9297 / 2767-5130 / 2767-8232
Subsedes: Belford Roxo: Praça Getúlio Vargas, 112/201, Centro - TEL/FAZ: 2663-1904 | Itaguaí: Av. Paulo de Frontin, 72, Sala 202, Centro - TEL/FAZ: 2687-7729

COMERCIÁRIO NÃO É ESCRAVO!
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A PEDIDO DA CATEGORIA O SINDICATO REALIZA 
SEU 12º CAMPEONATO DE FUTEBOL 

O Sindicato dos Comerciários de Nova Iguaçu e Região, através do esporte e cultura, proporcionar lazer para 
nossa categoria.  Fazendo isso, nosso sindicato encurta os laços com a categoria e mantém vivo o Campeonato 
de Futebol que já virou tradição.  Nosso Campeonato teve seu início no dia 02 de setembro de 2018. Neste ano, 
12 equipes participam do campeonato e estão divididas em três grupos. 

Fique por dentro dos resultados do 12º Campeonato de Futebol pelo link: http://www.webcup.com.br/cam-
peonato/12o-campeonato-de-futebol-do-sindicato-dos-comerciarios-de-nova-1536851023

TIMES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DA COMPETIÇÃO
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SINDICATO DENUNCIA HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA 
FORNECEDORA CHATUBA (BELFORD ROXO) AOS DOMINGOS

SUPERMERCADOS BERG’S E TODA REDE - REFORMA TRABALHISTA EM NOSSA BASE NÃO!

NÃO VAMOS ACEITAR O ASSÉDIO MORAL E DESVIO DE FUNÇÃO NA RICARDO ELETRO

SINDICATO DENÚNCIA GRUPO VIA VAREJO
O Grupo Via Varejo 

(Casas Bahia, Ponto 
Frio), há tempos que vem 
sendo denunciado pelo 
nosso sindicato. A inten-
ção desse grupo sempre 
foi retirar nossas garantias 
e direitos conquistados 
com muita luta e suor. Um 
exemplo disso é a mudan-
ça no plano de saúde e da 
cesta básica dos(as) fun-
cionários(as). 

Após a Reforma Traba-
lhista, o Grupo Via Vare-

jo (Casas Bahia e Ponto 
Frio), de formar covarde, 
“convida” as operadoras 
de caixa e estoquistas a 
trabalharem 4 horas por 
dia e receberem em mé-
dia R$ 700 reais, ou seja, 
menos que um salário mí-
nimo. O sindicato foi às 
ruas denunciar e notificou 
a empresa, mas até ago-
ra não tivemos respostas. 
Precisamos estar atentos 
e unidos contra essa ma-
nobra dos patrões.

Essa rede vem se apoiando na reforma trabalhista 
aplicando banco de horas. Os trabalhadores folgam an-
tecipadamente para trabalhar no feriado sem receber 
nada e se faltar no feriado é descontado. A empresa 
fornece dois uniformes e exige sapatos pretos. Lem-
bramos que a Convenção Coletiva determina que são 

três uniformes e o fornecimento de sapatos e a hora 
extra de 80%.

O desvio de função vinha comendo solto e o sindi-
cato teve que intervir em reunião com a empresa que 
se comprometeu a resolver o desvio de função. Iremos 
aguardar a solução das demais reivindicações.

Já há algum tempo que o sindicato vem denunciando 
a empresa Ricardo eletro em toda nossa base por más 
condições de trabalho. Lojas com pouca iluminação, 
falta produtos para limpeza. O(as) funcionários(as) mui-
tas vezes tem que trazer água de casa, pois nas lojas 
não tem filtros e as caixas d’água não tem se quer ma-
nutenção. Além disso, várias lojas não existe ventilação 

adequada para se trabalhar. A empresa vem funcionan-
do sem auxiliar de serviços gerais, os próprios vende-
dores e caixa fazem a limpeza da loja, caracterizando 
desvio de função. Em algumas ocasiões a loja fecha 
mais cedo e todos os funcionários tem que ficar dentro 
da loja limpando.

A Fornecedora Chatuba da Dutra - Belford Roxo, 
além de funcionar irregularmente no feriado, co-

loca seus funcionários em risco nos dias de domingos. 

A empresa funcionava até às 15h, a partir de novembro 
do ano passado, esticou o horário até às 18h. O local 
onde se encontra a fornecedora não tem policiamen-
to, além de ser muito deserto. É justamente na saída 
que os trabalhadores vem sofrendo com constantes 
assaltos no local. Sem contar que:  quem trabalha aos 
domingos tem que folgar antecipadamente. Isso é um 
verdadeiro absurdo, pois com essa folga antecipada o 
mesmo fica depois quase 15 dias consecutivos traba-
lhando pra ter uma próxima folga, já notificamos a em-
presa  

A empresa se comprometeu em apresentar medidas 
para que os trabalhadores cheguem em casa com se-
gurança e ficou de até 20 dias solucionar o problema.  
 
Estamos acompanhado o caso atentamente!

Você que está sofrendo esse tipo de assédio por parte desta 
empresa, venha construir com o sindicato uma forte luta pela 
não implementação da reforma trabalhista em nossa base.
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1º Roda de Conversa de Mulheres Negras

Repúdio de mulheres a Bolsonaro vira fenômeno nas 
redes sociais e promete ganhar as ruas no dia 29

Vitória da população LGBTI: a Índia 
descriminaliza a homossexualidade

Dia 07 de setembro, foi realizada nossa primeira 
Roda de Conversa de Mulheres Negras em Nova 

Iguaçu. Foi um debate rico e necessário sobre ques-
tões que são muito caras em nossa sociedade: o racis-
mo e o machismo. Estiveram presentes mulheres co-
merciárias, aposentadas, professoras, área de saúde e 
empregada domésticas, que puderam discutir sobre o 
combate as opressões. 

Mulheres negras aqui na Baixada tem voz e se or-
ganiza. “Nós mulheres negras vamos lutar e ninguém 
irá nos segurar contra o racismo” disse Tatiane Rose, 
militante que atua em Núcleo da Baixada Fluminense 
do Quilombo Raça e Classe.

Apoiadores do candidato à presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) bem que tentaram, mas não conseguiram. O gru-
po no Facebook “Mulheres Unidas contra Bolsonaro”, 
com mais de 2,5 milhões de integrantes, voltou ao ar 
neste domingo (16), depois de ter sido hackeado desde 
sexta-feira (14).

Os invasores trocaram o nome da página para “Mu-
lheres Com Bolsonaro #17”, incluíram uma foto do can-
didato, excluíram as administradoras do grupo e pu-
blicaram uma série de ofensas e ameaças físicas às 
participantes.

O ataque causou a indignação e repúdio geral en-
tre internautas, outros presidenciáveis e artistas e, num 
efeito reverso, parece ter aumentando ainda mais a 
mobilização.

Para a integrante do Movimento Mulheres em Luta 
Marcela Azevedo o surgimento do grupo e toda sua re-
percussão são uma resposta das mulheres à altura da 
propagação de ódio e discriminação aos setores opri-
midos que o candidato representa.

Bolsonaro é inimigo das mulheres e precisa ser der-
rotado. Mas também entendemos que a luta das mu-
lheres trabalhadoras precisa ser contra TODOS e TO-
DAS os(as) candidatos(as) que, mesmo não tendo um 
discurso machista escancarado, na prática aprofundam 
a opressão e a exploração sobre as mulheres, por que 
governam para a burguesia. Não existe mal menor. As 
mulheres precisam é fortalecer a sua luta e sua organiza-
ção para luta contra o machismo e a violência”, afirmou. 
 
Fonte: CSP Conlutas

A comunidade LGBTI na Índia conseguiu a descrimina-
lização da homossexualidade no país. Nesta quinta-feira, 
o Supremo Tribunal da Índia emitiu uma decisão decla-
rando inconstitucional a norma conhecida como seção 
377 do Código Penal. Com essa decisão, a Índia se torna 
o 124º país do mundo a não criminalizar a homossexua-
lidade.

Isso depois de uma intensa luta de grupos de diversi-
dade sexual contra essa norma. Em 2009, as autoridades 
de Nova Delhi haviam suspendido esta seção, mas em 
2013 a Suprema Corte a restabeleceu como produto da 
pressão de diferentes grupos políticos e sociais conser-
vadores.

Essas mudanças nos últimos anos, na legislação, refle-
tem uma importante luta de grupos LGBTI na Índia para 
garantir os direitos da população.

A seção 377 era uma das legislações homolesbiobi-
transfóbicas mais antigas do mundo, porque foi instituída 
em 1861, quando o país era uma colônia britânica, e es-
tabelecia penas de 10 anos de prisão.

A Liga Internacional dos Trabalhadores apoia a luta 
contra todos os tipos de opressão, por isso nossas se-
ções acompanharam em diferentes momentos as lutas 
da população LGBTI para defender seus direitos.

Comemoramos esta vitória da população, que se soma 
com a recente vitória da população trans no Chile, onde 
depois de 5 anos, conseguiram uma Lei de Identidade de 
Gênero.

Sabemos que essas vitória são um grande passo, mas 
infelizmente são insuficientes para erradicar a desigual-
dade, a discriminação e a violência contra a população 
sexualmente diversa. (Catalina Ibarra)


