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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 milhão de assinaturas para entregar aos deputados e senadores, visando a aprovação da PEC
393/01 e demais iniciativas, incuindo metas graduais de redução até atingir 36 horas semanais,
que tramitam no Congresso Nacional.
Mas a redução deve vir acompanhada de outras garantias para o trabalhador, 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

O presidente do
Sindicato, Fellini, e o
diretor financeiro,
Federizzi, posaram
juntocomalgumas
comerciárias que
aderiramàcampanha
doabaixo-assinado
para 40 horas.

NESTA EDIÇÃO
Os benefícios oferecidos
pelo Sindicato - Pág. 2
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dissídio coletivo
de Gravataí - Pág. 3
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Escola Pequeno Comerciário
realiza Festa de Páscoa e
Dia das Mães - Pág. 3
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fator previdenciário - Pág. 4

PALAVRA DO PRESIDENTE
Amigo Comerciário, iniciamos o ano de 2008 com várias
atividades e lutas!
Tivemos a parte festiva: Páscoa, Dia das Mães, Dia do Trabalhador, onde pudemos confraternizar, encontrar com a família e
amigos. As fotos de nossas festas dizem muito deste clima fraterno, que se formou em torno do Sindicato.
MastambémnãoesquecemosdetodaalutaemproldobemAntonioFellini,
presidentedoSindicatodos
estar econômico e no ambiente de trabalho de todos os
Comerciários
comerciários de Canoas.
Por isso lembramos que esta luta é de todos nós! Para tanto, está passando em todos os
pontos comerciais um abaixo-assinado em prol da Redução da Jornada de Trabalho, sem reduzir
salários, fazendo com que aumente a quantidade de empregos e melhore a qualidade de vida do
trabalhador. Assine.
É neste ponto que nossa participação é muito importante e a união em torno do Sindicato, o
impulso necessário para que a vitória chegue!
Também trazemos nesta edição, uma matéria especial sobre o Fator Previdenciário, o que é
e o que representa o seu fim, para o trabalhador. Boa leitura!

SINDICATO OFERECE BENEFÍCIOS
ESCOLA PEQUENO COMERCIÁRIO
Contribuindo para a educação e facilitando o
acesso dos trabalhadores no comércio o Sindicato dos Comerciários, oferece desde 1991a
Creche O Pequeno Comerciário. Aberto de Segunda a Sexta das 07h30 às 19h30 e aos sábados até 18h30, com capacidade para cerca
de 100 crianças de 4 meses a 6 anos.
A Creche Pequeno Comerciário ainda tem algumas vagas, matricule seu filho aqui. Ele vai
receberomelhoratendimentoevocêvaitrabalhar com tranqüilidade.
·ASSISTÊNCIA JURÍDICA
No Sindicato dos Empregados no Comércio
deCanoasocomerciárioencontraorientação
quanto a seus direitos e deveres legais para
causas trabalhistas.
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COMERCIÁRIOS
PODEM USUFRUIR
DE CONVÊNIOS
OSindicatodosEmpregadosnoComérciodeCanoas, Cachoeirinha, Gravataí e Nova Santa Rita,
mantémconvêniocomdiversosmédicos.Oatendimentoérealizadonoconsultóriodoprofissional
paramaiorcomodidadedocomércio.Parautilizar
o serviço médico e os demais convênios que o
Sindicato oferece, basta que o comerciário seja
associado do sindicato e efetue o pagamento de
umapequenataxaparaconsultasmédicas,osexames laboratoriaisoferecemdescontodeaté70%.
Dr. SERGIO DA COSTA WALDMANN
MÉDICO - ATENDIMENTO GRATUÍTO
desegundaàsexta-feira
das8às10h30min Fone:3472-5223
Na sede do Sindicato em Canoas
RuaAlbertoTorres,224–Centro–Canoas/RS
CLINICA MÉDICA
FONE:3472.15.00-RUAXVDEJANEIRO,184-8ºANDARALTOSDAPAQUETÁ -CENTRO–CANOAS.
ClínicoGeral,Urologista,Pediatra,Gastro,Cardiologista,
Ortopedista,Geriatria,Oftalmologista,Nefrologista,Fisioterapeuta.Examescomdescontosespeciais:laboratório,ambulatoriais,radiológicos,testeesteira,ECG,EEG,
vasectomia,endoscopia-apresentaçãodacarteira

Criançasfelizes
todos os dias com o
carinhorecebido
naEscola

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. Flores da cunha, 1320/103
Centro - Fone: 3470-5804 ou 3470-1438
Gravataí: R. Dorival Cândido de Oliveira,
343/108 - Fone: 3488-1844 ou 3488-4989

COMERCIÁRIOS
ASSOCIA-TE!
A sua participação e
muito importante.
Trazendo 2 fotos 3x4, a carteira profissional e uma foto mais documentos de
identidade, por dependente, você garante convênios médicos, odontológicos, jurídicos, escola infantil e uma
entidade totalmente ao seu dispor.
Venha, junte-se a nós na l
uta por seus direitos!
Pois, sem luta não há vitória!

ODONTOLOGIA
Dr. CARLOS EDUARDO W. INCK MAHL
Fone:3472-0226/84085404
RuaDomingosMartins,111Sala603
EdifícioSantaMônica–Canoas/RS
OFTALMOLOGIA
Dr. NELSON TELICHEVESKIE
Fone:3476-5022
RuaIpiranga,95 Sala402CentroCanoas/RS
PEDIATRA
Dr. CLÁUDIO MARCONATTO
Fone:3476-5395
RuaSetePovos,200/202CentroCanoas/RS
TRAUMACENTER
Fone:3466-1030-Av. GuilhermeSchell,7004Canoas/
RS-PróximoaoShoppingCanoas
Cardiologista,ClínicoGeral,Med.doTrabalho,Clínico/Cirurgião,Urologista,Fisioterapeuta,Fonoaudiologa, Gastro
eEcografia,GastroeEndoscopia,Gineco/Obstetra,Neurologista,Nutricionista,Ortopedista/Traumatologia,Pediatra,Pneumologia,Psicóloga,Radiologista.
LABORATÓRIOOSVALDO CRUZ
Fone:3472-1194
Gal.SãoLuiz,s/104Centro-Canoas-RS
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Coelho da Páscoa visita
Escola Pequeno Comerciário

Festa das mães:
emoção e alegria
Uma apresentação realizada
naEscolaPequenoComerciário, no mês de maio, marcou
comemoçãoacomemoração
do Dia das Mães. Os papais
também estiveram presentes
e, além de aplaudir os filhotes, também participaram ativamente no palco.

No mês de março, o
coelhinho da Páscoa fez
umavisitamuitoanimadaàs
criançasdenossaescolinha.
Todos se fantasiaram e
aguardaram com muita ansiedade e alegria a distribuição das guloseimas.
Papais
orgulhososde
seus bebês e
mamães
emocionadas
com a bela
apresentação
preparada
pelas crianças

Díssidos coletivos
CANOAS, CACHOEIRINHA, ALVORADA E
NOVA SANTA RITA - NOVEMBRO DE 2007
Comércio Varejista
PisoFixo:R$524,00
PisoComissionado:R$584,00
Office-Boy:R$415,00
Indicedereajuste:6,00%
Genêros Alimentícios
PisoFixo:R$471,00
PisoComissionado:R$584,00
Office-Boy:R$415,00
Empacotadores:R$415,00
Indicedereajuste:6,00%
Peças e Veículos Usados
PisoFixo:R$553,00
PisoComissionado:R$618,00
FunçãodeLimpeza:R$415,00
Office-Boy:R$415,00
Indicedereajuste:6,78%

Concessionárias de Veiculos
PisoFixo:R$569,00
PisoComissionado:R$637,00
FunçãodeLimpezaeLavagem
deVeiculo:R$415,00
Office-Boy:R$415,00
IndicedeReajuste:6,78%
Farmácia e Atacadistas
PisoFixo:R$524,00
Pisocomissionado:R$584,00
Office-Boy:R$415,00
Indicedereajuste:6,00%
Serviços Funerários
PisoFixo:R$530,00
Office-Boy:R$415,00
Indicedereajuste:6,00%

Parabéns a todos! Às
professoras e crianças
pelo empenho e aos
pais que prestigiaram a
Escola comparecendo
em massa à festividade!

Novo gabinete médico
Instalações modernas e
confortáveis para
os comerciários

GRAVATAÍ - MARÇO DE 2008 - REAJUSTE DE 6,73%
Comércio Varejista
PisoFixo:524,00
PisoComissionado:R$580,00
Boy;R$415,00
Limpeza;R$430,00
Gêneros Alimentícios
PisoFixo:R$464,00
Boy:R$415,00
Empacotadores:R$415,00
Peças e Veículos Usados
PisoFixo:R$523,00
PisoComisionado:R$581,00
Boy;R$415,00

Concessionárias de Veiculos
PisoFixo;R$536,00
PisoComissionado;R$592,00
Limp.Veiculos;R$424,00
Boy:R$415,00
Farmácias e Atacadistas
PisoFixo:R$520,00
PisoComissionado:R$575,00
Boy:415,00
Siderúrgicos
PisoFixo;R$530,00
PisoComissionado:R$592,00
Boy;R$458,00

Comerciário!
Agora você conta
com um novo gabinete médico na sede do
SEC Canoas, para
usufruir sempre que
necessário.
Estamos sempre pensando no seu bem-estar e na melhoria
dos serviços prestados pelo Sindicato. Aproveite!
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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
9.876/99 sob o pretexto de equilibrar as contas da Previdência por meio da redução dos
gastos com as aposentadorias por tempo de
contribuição. Portanto, o Fator Previdenciário
teve o objetivo de desestimular as aposentadorias consideradas precoces, diminuindo o
valor das mesmas no momento de sua concessão. Fato que prejudica a maioria dos trabalhadores brasileiros, os quais terão perdas
de até 35%, no caso dos homens, e 41,5%,
no caso das mulheres.
OFatoéaplicadonocálculodaaposentadoria por tempo de contribuição.
Por exemplo: um homem com 55 anos
de idade e 35 de contribuição tem média de
contribuição de R$ 1.200. Ao multiplicar pelo
seu fator (0,737), a aposentadoria fica em R$
884,40.
Se fosse uma mulher com o mesmo salá-

rio, mas 50 anos de idade e 30 de contribuição,
o fator seria de 0,523, o que reduziria a aposentadoria para R$ 627,60.
O que significa o
fim do Fator Previdenciário?
As aposentadorias calculadas sem o fator
previdenciáriopodemaumentar,emmédia,em
30%.
Segundo o Senador Paulo Paim, autor do
Projeto de Lei que extingue o Fator, “ o Senado
ao aprovar nosso projeto que revoga o fator
previdenciário (votação realizada em
09.04.08), beneficiou 30 milhões de trabalhadores. Se aprovado na Câmara e sancionado
pelo presidente, a forma de cálculo será feita
com base nas 80 maiores contribuições. Isso a
contar de 94 até os dias de hoje, garantindo o
princípio da integralidade”.
E completa, “o fator só atinge os mais pobres, por isso precisa ser revogado. Quem ganha R$ 25 mil no serviço público não tem fator,

portanto é justo que quem ganha até R$ 3,38
mil tenha o mesmo direito. Quando derrotamos o fator, como alternativa apresentamos a
propostadeidademínimaquegaranteamesma fórmula usada para os servidores (PEC
10/08). O Senado também aprovou o projeto
ondeficagarantidoatodosaposentadosepensionistas, até 2023, a mesma política e o mesmo percentual de reajuste dado ao mínimo”.
Então, pelo projeto as aposentadorias ficam assim:
Os trabalhadores passarão a se aposentarapenaspelaidademínimade55anospara
as mulheres e 60 anos para os homens, ou
pelotempodecontribuição.Nesteúltimocaso,
para o setor público, a regra será de 35 anos
de contribuição a partir de uma idade mínima
de 18 anos. Para o setor privado, a regra determina 35 anos de contribuição a partir de
uma idade mínima de 16 anos.
Fonte: vários sites

Homologações na Sede
em Canoas
Redução da jornada semanal:
uma luta dos trabalhadores brasileiros
Desde a época da revolução industrial, a classe trabalhadora batalha
porumacargahoráriamaisjusta,quenãosobrecarregueostrabalhadores, e ao mesmo, preserve sua saúde, sua vida social e sua vida
familiar. Ao longo das últimas décadas, muitos avanços foram conquistados nesse sentido. No entanto, ainda há muito a ser feito. A Constituição de 1988 prevê uma jornada semanal de 44 horas de trabalho por
semana. Muitas categorias profissionais conquistaram, por meio da
mobilização, cargas horárias de 42 até 40 horas semanais. O objetivo das
seis centrais sindicais brasileiras, ao lançar a campanha, é estender essa
conquista a todos os trabalhadores do país.

A importância da redução da jornada de trabalho
para 40 horas
SegundocálculosdoDieese,areduçãodajornadadetrabalhosemanaldas
atuais 44 para 40 horas semanais vai gerar 2,2 milhões de novos empregos no Brasil. Também o trabalhador teria mais tempo para o descanso, para o lazer, para a família, para estudar e para participar de
cursos de qualificação e aprimoramento profissional. Com mais gente
empregada, a economia seria aquecida. Para as empresas, os benefícios também viriam. Mais descansados, os trabalhadores iriamproduzirmaisecommaiorqualidade.SegundoaConfederação Nacional da Indústria (CNI), quatro horas a
menos de trabalho na semana, iria representar um aumento de apenas 1,99% no custo das indústrias.
Fonte: Site 40 horas

Rua Alberto Torres 224 - Centro - 92310020 - Canoas - RS Fone: (51) 3472-5223 / 3476-4363
Segundaaquinta-feira
Manhã: 8h30min às 11h
Tarde: 13h30min às 17h
Sexta-feira
Manhã: 8h30min às 11h
Tarde: 13h30min às 15h

Homologações na Sub-sede de
Cachoeirinha
Av. Gen. Flores da Cunha, 1320/101 Centro - Cachoeirinha - RS Fone: 3470-3657
Segunda a quinta-feira: 9hàs 11h
Tarde: 14 às 17h

Homologações na Sub-sede de
Gravataí
Dorival C.L. de Oliveira, 343/212 - Centro Gravataí - RS - Fone: 30425517
Segunda a sexta-feira
Manhã: 9 às 11h
Tarde: 14 às 17h
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