Sindcon-BA

Sindcon

Informativo Oficial do Sindicato dos Vendedores de Consórcios e Veículos do Estado da Bahia

• Dezembro de 2013

Boletim Extraordinário
NossaLUTA

Sindcon-BA cobra na Justiça
multa por abertura irregular
da Miwah no dia de domingo
Desde Março de 2010 que os trabalhadores de concessionárias
não trabalham aos domingos, direito garantido em Convenção
Coletiva com exceção de três domingos por ano, quando acontece o combate das marcas (um
grande feirão onde estão presentes todas as montadoras).

Trabalho e Emprego, de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) por loja, ficando assim distribuída:
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trabalhadores que
comprovadamente
estiveram de serviço no
domingo em questão.

A Miwah Comércio de Veículos
desrespeitou o acordo

Enquanto todas as outras empresas estavam fechadas, só ela
abriu sem se importar com as
demais concessionárias que respeitam o acordo, e sem respeitar
também o tratamento igualitário
entre os trabalhadores que recebem por comissão.

Sindcon-BA processa a Miwah

Já se encontra em andamento na justiça um processo de Ação de Cumprimento movido pelo SindconBahia para cobrança da respectiva
multa, descrita na Convenção Coletiva e homologada no Ministério do

do valor
50%
da multa para os
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50% do valor da

multa para a entidade.

Companheiros e companheiras traba-

lhadores de concessionárias, vocês
são parte importante no processo de
crescimento e fortalecimento da nossa entidade sindical. Infelizmente alguns, de forma equivocada,
ficam fora da luta, mas ainda há
tempo de mudar e participar; porque uma categoria forte, significa
um Sindicato forte.

Conquista
da categoria,
domingo
é dia de lazer
Preocupado com a saúde dos
companheiros que trabalhavam
quase todos os domingos, deixando suas famílias para se aventurarem a receber uma comissão, muitas vezes com valor frustrante, sem
receberem horas extras e nem alimentação, o Sindcon Bahia negociou com o sindicato patronal o
acordo que prevê que o domingo é
um dia para descanso e lazer.
Veja o exemplo:

Ano de 2013

52 domingos

Só trabalhamos 03 domingos
Ficamos com
nossas famílias 51 domingos

NossoSINDICATO
Você, trabalhador,

é parte importante no processo de crescimento e fortalecimento do
Sindicato. Nossa união na busca por qualidade de vida e respeito ao nosso trabalho é o maior
patrimônio da nossa categoria. Estamos trabalhando pela valorização da nossa mão de obra e
melhores condições de trabalho. Por isso é bom lembrar que a Diretoria do Sindicato é composta por
trabalhadores da base da nossa categoria, e que um Sindicato não é só sua Diretoria. Precisamos
nos unir, fiscalizar o cumprimento dos nossos direitos, fortalecendo nossa unidade e luta.
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