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Comerciários
engajados

na luta para
gerar empregos,
distribuir renda e

melhorar a
qualidade de vida
dos trabalhadores!

Esta campanha está sendo realizada em
todo o Brasil e pretende coletar mais de um mi-
lhão de assinaturas para entregar aos deputa-
dos e senadores, visando a aprovação da PEC
393/01 e demais iniciativas, incuindo metas gra-
duais de redução até atingir 36 horas semanais,
que tramitam no Congresso Nacional.

Mas a redução deve vir acompanhada de outras garantias para o tra-
balhador, como o fim das horas extras, fim do banco de horas, não flexibilização
do intervalo entre turnos, fim da rotatividade, entre outros.

E você, já aderiu ao abaixo-assinado?
Mais informações

na pág. 4

Fator previdenciário - Pág. 4

NESTA EDIÇÃO

Opresidentedo
Sindicato, Fellini, e o
diretor financeiro,
Federizzi,posaram
juntocomalgumas
comerciáriasque
aderiramàcampanha
doabaixo-assinado
para40horas.
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AmigoComerciário, iniciamos o ano de 2008 com várias
atividadese lutas!

Tivemosaparte festiva:Páscoa,DiadasMães,DiadoTraba-
lhador,ondepudemosconfraternizar, encontrar coma famíliae
amigos.As fotosdenossas festasdizemmuitodesteclimafrater-
no,quese formouemtornodoSindicato.

Mastambémnãoesquecemosdetodaalutaemproldobem-
estar econômico e no ambiente de trabalho de todos os
comerciáriosdeCanoas.

Por isso lembramos que esta luta é de todos nós! Para tanto, está passando em todos os
pontoscomerciaisumabaixo-assinadoemproldaReduçãodaJornadadeTrabalho,semreduzir
salários, fazendocomqueaumenteaquantidadedeempregosemelhoreaqualidadedevidado
trabalhador.Assine.

Énestepontoquenossaparticipaçãoémuito importanteeauniãoemtornodoSindicato,o
impulsonecessárioparaqueavitóriachegue!

Tambémtrazemosnestaedição,umamatériaespecial sobreoFatorPrevidenciário,oqueé
eoquerepresentaoseu fim,parao trabalhador.Boa leitura!

COMERCIÁRIOS
ASSOCIA-TE!
A suaparticipação e
muito importante.

Trazendo2fotos3x4,acarteiraprofis-
sionaleumafotomaisdocumentosde
identidade,pordependente,vocêga-
rante convêniosmédicos, odontoló-
gicos, jurídicos, escola infantil e uma
entidadetotalmenteaoseudispor.

Venha, junte-seanós na l
utapor seus direitos!

Pois, semlutanãohávitória!

COMERCIÁRIOS
PODEM USUFRUIR
DE CONVÊNIOS

OSindicatodosEmpregadosnoComérciodeCa-
noas,Cachoeirinha,GravataíeNovaSantaRita,
mantémconvêniocomdiversosmédicos.Oaten-
dimentoérealizadonoconsultóriodoprofissional
paramaiorcomodidadedocomércio.Parautilizar
o serviçomédico e os demais convênios que o
Sindicatooferece,bastaqueocomerciário seja
associadodosindicatoe efetueopagamentode
umapequenataxaparaconsultasmédicas,osexa-
mes laboratoriaisoferecemdescontodeaté70%.

·ASSISTÊNCIA JURÍDICA
NoSindicatodosEmpregadosnoComércio
deCanoasocomerciárioencontraorientação
quantoa seusdireitos edeveres legais para
causas trabalhistas.

Criançasfelizes
todos os dias com o
carinhorecebido
naEscola

ESCOLA PEQUENO COMERCIÁRIO
Contribuindoparaaeducaçãoe facilitandoo
acessodos trabalhadoresnocomérciooSindi-
catodosComerciários, oferecedesde1991a
CrecheOPequenoComerciário.AbertodeSe-
gundaaSextadas07h30às19h30eaos sá-
badosaté18h30, comcapacidadeparacerca
de100 crianças de4mesesa6anos.
ACrechePequenoComerciárioainda temal-
gumasvagas,matricule seu filhoaqui. Ele vai
receberomelhoratendimentoevocêvai traba-
lharcomtranqüilidade.

EXPEDIENTE

Antonio Fellini
Presidente

Luiz Nunes Leandro
Secretário

Antenor Mariano Federizzi
Diretor Financeiro

JornalistaResponsável: IsabelCristinaRomeu
Rodrigues-RPMTnº7403
Produção:Via3Publicações-(51)3485-3915

Publicação do Sindicato dos
Empregados no Comércio de Canoas

RuaAlbertoTorres,224�Centro�Canoas/RS
Fone/Fax:3472-5223/3476-4363

Dr. BRUNO KAHLE FILHO
Dr. MOACIR BITENCOURT

Dra. CRISTIANE VIEGAS RECH
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

3ª E 5ª DAS 15:30 ÀS 17:00HORAS
NA SEDE DO SINDICATO EM CANOAS.

Cachoeirinha:Av.Floresdacunha,1320/103
Centro-Fone:3470-5804ou3470-1438
Gravataí:R.DorivalCândidodeOliveira,
343/108-Fone:3488-1844ou3488-4989

SINDICATO OFERECE BENEFÍCIOS

PALAVRA DO PRESIDENTE

Dr.SERGIODACOSTAWALDMANN
MÉDICO-ATENDIMENTOGRATUÍTO

desegundaàsexta-feira
das8às10h30min Fone:3472-5223
NasededoSindicatoemCanoas

RuaAlbertoTorres,224�Centro�Canoas/RS

CLINICAMÉDICA
FONE:3472.15.00-RUAXVDEJANEIRO,184-8ºANDAR-
ALTOSDAPAQUETÁ -CENTRO�CANOAS.
ClínicoGeral,Urologista,Pediatra,Gastro,Cardiologista,
Ortopedista,Geriatria,Oftalmologista,Nefrologista,Fi-
sioterapeuta.Examescomdescontosespeciais:labora-
tório,ambulatoriais,radiológicos,testeesteira,ECG,EEG,
vasectomia,endoscopia-apresentaçãodacarteira

ODONTOLOGIA
Dr.CARLOSEDUARDOW. INCK MAHL
Fone:3472-0226/84085404
RuaDomingosMartins,111Sala603
EdifícioSantaMônica�Canoas/RS

OFTALMOLOGIA
Dr. NELSONTELICHEVESKIE
Fone:3476-5022
RuaIpiranga,95 Sala402CentroCanoas/RS

PEDIATRA
Dr.CLÁUDIOMARCONATTO
Fone:3476-5395
RuaSetePovos,200/202CentroCanoas/RS

TRAUMACENTER
Fone:3466-1030-Av. GuilhermeSchell,7004Canoas/
RS-PróximoaoShoppingCanoas
Cardiologista,ClínicoGeral,Med.doTrabalho,Clínico/Ci-
rurgião,Urologista,Fisioterapeuta,Fonoaudiologa,Gastro
eEcografia,GastroeEndoscopia,Gineco/Obstetra,Neu-
rologista,Nutricionista,Ortopedista/Traumatologia,Pedi-
atra,Pneumologia,Psicóloga,Radiologista.

LABORATÓRIOOSVALDOCRUZ
Fone:3472-1194
Gal.SãoLuiz,s/104Centro-Canoas-RS

AntonioFellini,
presidentedoSindicatodos

Comerciários
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Coelho da Páscoa visita
Escola Pequeno Comerciário

No mês de março, o
coelhinho da Páscoa fez
umavisitamuitoanimadaàs
criançasdenossaescolinha.
Todos se fantasiaram e
aguardaramcommuitaan-
siedadeealegriaadistribui-
çãodasguloseimas.

Festa das mães:
emoção e alegria

Novo gabinete médico

Comerciário!
Agora você conta

comumnovogabine-
temédicona sededo
SEC Canoas, para
usufruir sempre que
necessário.

Estamossemprepensandonoseubem-estarenamelhoria
dosserviçosprestadospeloSindicato.Aproveite!

Instalaçõesmodernase
confortáveispara
oscomerciários

Díssidos coletivos
CANOAS, CACHOEIRINHA, ALVORADA E
NOVA SANTA RITA - NOVEMBRO DE 2007

ComércioVarejista
PisoFixo:R$524,00
PisoComissionado:R$584,00
Office-Boy:R$415,00
Indicedereajuste:6,00%
GenêrosAlimentícios
PisoFixo:R$471,00
PisoComissionado:R$584,00
Office-Boy:R$415,00
Empacotadores:R$415,00
Indicedereajuste:6,00%
PeçaseVeículosUsados
PisoFixo:R$553,00
PisoComissionado:R$618,00
FunçãodeLimpeza:R$415,00
Office-Boy:R$415,00
Indicedereajuste:6,78%

ConcessionáriasdeVeiculos
PisoFixo:R$569,00
PisoComissionado:R$637,00
FunçãodeLimpezaeLavagem
deVeiculo:R$415,00
Office-Boy:R$415,00
IndicedeReajuste:6,78%
FarmáciaeAtacadistas
PisoFixo:R$524,00
Pisocomissionado:R$584,00
Office-Boy:R$415,00
Indicedereajuste:6,00%
ServiçosFunerários
PisoFixo:R$530,00
Office-Boy:R$415,00
Indicedereajuste:6,00%

ComércioVarejista
PisoFixo:524,00
PisoComissionado:R$580,00
Boy;R$415,00
Limpeza;R$430,00
GênerosAlimentícios
PisoFixo:R$464,00
Boy:R$415,00
Empacotadores:R$415,00
PeçaseVeículosUsados
PisoFixo:R$523,00
PisoComisionado:R$581,00
Boy;R$415,00

ConcessionáriasdeVeiculos
PisoFixo;R$536,00
PisoComissionado;R$592,00
Limp.Veiculos;R$424,00
Boy:R$415,00
FarmáciaseAtacadistas
PisoFixo:R$520,00
PisoComissionado:R$575,00
Boy:415,00
Siderúrgicos
PisoFixo;R$530,00
PisoComissionado:R$592,00
Boy;R$458,00

GRAVATAÍ - MARÇO DE 2008 - REAJUSTE DE 6,73%

Umaapresentaçãorealizada
naEscolaPequenoComerciá-
rio,nomêsdemaio,marcou
comemoçãoacomemoração
doDia dasMães.Os papais
tambémestiverampresentes
e, alémdeaplaudir os filho-
tes, tambémparticiparamati-
vamentenopalco.

Parabéns a todos! Às
professoras e crianças
pelo empenho e aos
paisqueprestigiarama
Escola comparecendo
emmassa à festivida-
de!

Papais
orgulhososde
seusbebêse

mamães
emocionadas
comabela

apresentação
preparada

pelascrianças
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Homologações na Sede
emCanoas

RuaAlberto Torres224 -Centro -92310-
020 -Canoas -RS -

Fone: (51) 3472-5223 / 3476-4363
Segundaaquinta-feira
Manhã:8h30minàs11h
Tarde: 13h30minàs17h

Sexta-feira
Manhã:8h30minàs11h
Tarde: 13h30minàs15h

Homologações na Sub-sede de
Cachoeirinha

Av.Gen. FloresdaCunha,1320/101-
Centro-Cachoeirinha-RS-

Fone:3470-3657
Segundaaquinta-feira:9hàs11h

Tarde: 14às 17h

Homologações na Sub-sede de
Gravataí

DorivalC.L. deOliveira, 343/212 -Centro -
Gravataí - RS - Fone:30425517

Segundaasexta-feira
Manhã:9às11h
Tarde: 14às 17h

FATOR PREVIDENCIÁRIO
O que é e o que seu fim representa para o trabalhador?

O que é Fator Previdenciário?
Foi instituído no governo FHC pela Lei

9.876/99sobopretextodeequilibrarascon-
tas daPrevidênciapormeioda reduçãodos
gastos comasaposentadoriaspor tempode
contribuição.Portanto,oFatorPrevidenciário
teveoobjetivodedesestimularasaposenta-
dorias consideradasprecoces, diminuindoo
valor dasmesmasnomomentode sua con-
cessão.Fatoqueprejudicaamaioriados tra-
balhadoresbrasileiros,osquais terãoperdas
de até 35%, no caso dos homens, e 41,5%,
nocasodasmulheres.

OFatoéaplicadonocálculodaaposenta-
doriapor tempodecontribuição.

Por exemplo: umhomemcom55anos
de idadee35decontribuição temmédiade
contribuiçãodeR$1.200.Aomultiplicarpelo
seufator (0,737),aaposentadoria ficaemR$
884,40.

Se fosseumamulhercomomesmosalá-

Redução da jornada semanal:
uma luta dos trabalhadores brasileiros
Desdeaépocadarevolução industrial,aclasse trabalhadorabatalha
porumacargahoráriamais justa,quenãosobrecarregueostrabalha-
dores, e aomesmo, preserve sua saúde, sua vida social e sua vida
familiar.Aolongodasúltimasdécadas,muitosavanços foramconquis-
tadosnessesentido. Noentanto,aindahámuitoaserfeito.AConstitui-
çãode1988prevêumajornadasemanalde44horasde trabalhopor
semana.Muitas categorias profissionais conquistaram, pormeio da

mobilização,cargashoráriasde42até40horassemanais.Oobjetivodas
seis centrais sindicais brasileiras, ao lançar a campanha, é estender essa

conquistaa todosos trabalhadoresdopaís.
A importância da redução da jornadade trabalho
para 40 horas

SegundocálculosdoDieese,areduçãodajornadadetrabalhosemanaldas
atuais44para40horas semanais vai gerar2,2milhõesdenovosem-
pregosnoBrasil. Tambémo trabalhador teriamais tempoparaodes-
canso, parao lazer, paraa família, para estudar eparaparticipar de
cursosdequalificaçãoeaprimoramentoprofissional.Commaisgente
empregada,aeconomiaseriaaquecida.Paraasempresas,osbenefí-

cios tambémviriam.Maisdescansados,os trabalhadores iri-
amproduzirmaisecommaiorqualidade.SegundoaCon-
federaçãoNacional da Indústria (CNI), quatro horas a
menosde trabalhonasemana, iria representarumau-
mentodeapenas1,99%nocustodas indústrias.

Fonte: Site 40horas

rio,mas50anosdeidadee30decontribuição,
o fator seria de0,523, o que reduziria a apo-
sentadoriaparaR$627,60.
O que significa o
fim do Fator Previdenciário?

Asaposentadorias calculadas semo fator
previdenciáriopodemaumentar,emmédia,em
30%.

SegundooSenador Paulo Paim, autor do
Projeto deLeiqueextingueoFator, �oSenado
ao aprovar nosso projeto que revoga o fator
previdenciário (votação realizada em
09.04.08),beneficiou30milhõesde trabalha-
dores. SeaprovadonaCâmarae sancionado
pelo presidente, a formade cálculo será feita
combasenas80maiores contribuições. Issoa
contarde94atéosdiasdehoje, garantindoo
princípioda integralidade�.

E completa, �o fator sóatingeosmais po-
bres,por issoprecisa ser revogado.Quemga-
nhaR$25milnoserviçopúbliconão temfator,

portantoé justoquequemganhaatéR$3,38
mil tenhaomesmodireito.Quandoderrota-
mosofator,comoalternativaapresentamosa
propostadeidademínimaquegaranteames-
ma fórmula usada para os servidores (PEC
10/08).OSenadotambémaprovouoprojeto
ondeficagarantidoatodosaposentadosepen-
sionistas,até2023,amesmapolíticaeomes-
mopercentualdereajustedadoaomínimo�.
Então, pelo projeto as aposentadori-
as ficam assim:

Ostrabalhadorespassarãoaseaposen-
tarapenaspelaidademínimade55anospara
asmulheres e 60 anos para os homens, ou
pelotempodecontribuição.Nesteúltimocaso,
paraosetorpúblico,a regraseráde35anos
decontribuiçãoapartirdeumaidademínima
de18anos. Paraosetorprivado,a regrade-
termina35anos de contribuiçãoapartir de
uma idademínimade16anos.

Fonte: vários sites


