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“30 DE OUTUBRO DIA DO COMERCIÁRIO, PORÉM NADA A COMEMORAR, POIS A REFORMA 
TRABALHISTA FEITA PELOS POLÍTICOS NOS TIROU ATÉ A DIGNIDADE.” 

O SINCOIVALI – SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE IVAIPORÃ E Região, por sua diretoria 
vem cumprimentar todos os integrantes da categoria comerciária, associados e não associados, a maior classe 
de trabalhadores existente em nosso Brasil, PARABÉNS COMERCIÁRIO (A) PELO SEU DIA. 

REFORMA TRABALHISTA 

Aprovaram a “reforma Trabalhista” Lei nº 13.467/2017, sobre protestos dos Sindicatos, Federações, 
Confederações e Centrais Sindicais de todo Brasil, os trabalhadores receberam o apoio nessa luta também da 
CNBB- Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil, da OAB, Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas,  
dos Procuradores do Ministério Público do Trabalho e da maioria dos segmentos organizados deste país,  mas a 
liberação escancarada de milhões de reais  aos deputados governistas garantiu que a tal “reforma” fosse 
aprovada. No informativo anterior esclarecemos quais as principais mudanças que ocorreriam nos direitos 
trabalhistas, e em todos os seminários e congressos que o Sincoivali está acompanhando os Desembargadores, 
Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, presidente da ANAMATRA - Associação dos Magistrados 
Trabalhistas e Ministério Publico do Trabalho, vem debatendo e afirmando que, as mudanças feitas são 
inconstitucionais, então certamente na medida que o movimento sindical Brasileiro pressionar através de 
mobilizações poderá haver novas mudanças, da forma  que está a insegurança jurídica é total, e aqueles patrões 
que já estão comemorando é bom repensar e procurar manter as relações empregatícias da forma mais segura, 
evitando possíveis transtornos futuros. 

PORTA ABERTA PARA ESCRAVIDÃO 

Em 13 de maio de 1888 foi sancionada a Lei Áurea (Lei Imperial nº 3.353), que extinguiu a escravidão no Brasil. 
Em 16 de outubro de 2017 foi publicada a Portaria 1.129/2017, do Ministério do Trabalho e Emprego, que 
redefine o conceito de escravidão, dificulta, ou praticamente extingue a real possibilidade da sua fiscalização e 
dá ao Ministro do Trabalho o poder único de decidir quais os infratores flagrados submetendo trabalhadores a 
condições análogas à de escravo farão parte de lista divulgada à sociedade. Agora, a Portaria 1.129/2017, que 
viola o Art.149 do Código Penal e as Convenções 29 e 105 da Organização Internacional do Trabalho, cria 
inúmeras dificuldades administrativas para a prevenção, fiscalização e punição desse mal, de que ainda 
padecemos. A ilegalidade é flagrante quando se verifica do texto da Portaria que para se definir trabalho escravo 
deverá ser comprovado o cerceamento da liberdade de locomoção do empregado-escravo. 

Ora, tanto o Supremo Tribunal Federal como a Corte Internacional de Direitos Humanos reconhece, há tempos, 
que a escravidão contemporânea existe quando presentes os atributos de propriedade nessa relação, reduzindo 
o trabalhador a conceito de “coisa”. Nesses termos, na maioria das vezes, na “coisificação” do trabalhador não 
se vislumbra o cerceio direto da liberdade de locomoção. A “coisa” pode, em tese, se locomover, mas, não 
recebe salário pelo trabalho exaustivo que presta, o faz em condições degradantes, tendentes ao esgotamento 
físico e mental, sem condições mínimas de saúde, higiene ou segurança. Enquanto a revogação não vem, a 
Ministra Rosa Weber suspendeu, em 23/10/2017 por decisão liminar os efeitos da portaria escravagista. 

ABERTURA DE ALGUNS MERCADOS/SUPERMERCADOS AOS DOMINGOS: 

 O Sindicato dos Empregados no Comercio de Ivaiporã e região, esclarece aos trabalhadores e população 
que, sempre nossa entidade se posicionou contrária à ideia de trabalhar aos domingos, sempre lutando e 
defendendo a ideia de que domingo não é dia de trabalhar e sim dia do descanso semanal remunerado, 
na forma da constituição e das Convenções Coletivas de Trabalho, negociadas com os sindicatos patronais. Aos 
Domingos não gera mais volume de vendas porque as pessoas sabendo que o mercado estará aberto no 
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domingo, só mudará o dia de comprar, consequentemente não gerando maior volume de vendas/empregos. No 
caso especifico de Ivaiporã, todos se lembram da grande luta do sindicato e dos comerciários contra o decreto 
do ex-prefeito Carlos Gil, que autoriza o livre horário do comércio, e que, mesmo com toda a luta do Sindicato 
envolvendo a categoria comerciária o ex-prefeito o manteve, decreto este que permite as empresas funcionarem 
de segunda a sexta feira das 08h00m às 22h00m, aos sábados até as 18h00m e também aos domingos até as 
13h00m. 

AGORA LIBEROU GERAL PARA MERCADOS/SUPERMERCADOS POR QUÊ? 

Não contente com o desmonte causado nos direitos trabalhistas através da tal “reforma trabalhista”, que altera 
mais de 100 artigos da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, “legalização da escravidão” e em especial 
para ferrar mais ainda com a categoria, em agosto desse ano, o Presidente Michel Temer (Inimigo número um 
da classe trabalhadora), fez o decreto lei que reconhece os supermercados como atividade essencial, ou 
seja, “autoriza” a abertura aos Domingos e feriados em todo País. Mesmo assim o Sincoivali está em 
negociação com o setor na forma individual através de acordo coletivo de trabalho, visando um pouco de 
equilíbrio nas condições de trabalho e assegurando outras conquistas como: reajuste salarial, bônus, jornada 
menor, dentre outras. 

PARA REFLETIR!!! 

Elegemos os políticos para lutarem em favor do povo, sejam eles prefeitos, vereadores, deputados 
estaduais/federais, governadores e senadores, para nos trazerem benefícios e para criarem leis que beneficiem 
a todos, sejamos nós: comerciários, idosos, aposentados, empresário, policiais, médicos, professores, enfim, 
toda população. Porém, na verdade, assistimos a maior vergonha nacional, onde políticos de todos os níveis 
(Municipal, Estadual e Federal) cometem atos de corrupção, roubalheiras e recebem milhões extorquindo 
grandes empresários para fazerem leis que interessam aos poderosos, mas atenção, não podemos esquecer, 
ano que vem é ano de eleições e eles (candidatos) virão atrás de nós (eleitores), afinal só em época de 
eleições que somos importantes, pois precisam do nosso voto. O poder da mudança está em nossas mãos, na 
hora de escolher seu candidato no ano que vem, procurem saber mais sobre os atos praticados por ele(s), quem 
sabe assim um dia poderemos viver em um país digno e livre da corrupção. 

VERÃO 2017/2018 – BOA NOTÍCIA PARA OS COMERCIÁRIOS DE IVAIPORÃ E REGIÃO. 

É chegado o horário de verão e como todos os anos o Sincoivali sempre oferece um dos melhores locais para 
descanso, eventos e lazer pra sua categoria. A sede campestre dos comerciários – clube Sincoivali, contendo: 
piscinas, sauna, campo de futebol iluminado, salões de eventos, quiosques, varanda de jogos e muito mais. No 
litoral do Paraná em Guaratuba encontra-se uma das mais completas colônias de férias do Estado, um 
empreendimento de sete mil metros quadrados de área construída, com instalações modernas e aconchegantes, 
apartamentos totalmente equipados com ar condicionado, frigobar e Tv de Led. Um local arborizado e uma 
ampla área de lazer com qualidade à disposição dos comerciários e sua família para viverem momentos de 
descontração e descanso. Confira as tarifas em nosso site www.sincoivali.com.br. Comerciário seja sócio de 
carteirinha e obtenha descontos especiais também em nossos convênios com: dentista, médicos, farmácia, 
laboratórios, oftalmologistas, ortopedistas e cabelereiros (masculino), para maiores informações ligue (43) 3472-
1815.  

 

  

JOSÉ DOS SANTOS – PRESIDENTE 

Comerciários de Reserva, Ortigueira e Ivaí, foi negociado em 5% o reajuste da CCT 2017/2018, 
as empresas pagarão as diferenças retroativas a Junho/2017. Somente para Comercio Lojista 


