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OpresidentedoSindicatodosComerciáriosdeCanoas,Antô-
nioFellini, apontaparao localondevai ser contruídoonovo
espaço,no terrenoao ladodoprédio jáexistente

Após a aquisição do terreno vizinho ao sindicato no ano
passado, já é realidade o projeto de ampliação da creche,
do salão de festas, que agora terá capacidade para 250
pessoas e das dependências da clínica médica que vai ocu-
par o 3º andar do prédio, que será construído no terreno
ao lado do prédio já existente..

Com uma área total de 620 m², a obra será totalmente
custeada pelo bom gerenciamento das contribuições

assistenciais que os comerciários fazem regularmente ao Sin-
dicato.

Portanto, nada mais justo do que essas contribuições se-
jam revertidas em benefício dos próprios trabalhadores, com
ampliação do conforto e da capacidade de atendimento.

Convide os colegas que ainda não são sindicalizados para
que venham associar-se e poder desfrutar de tudo o que a
sua entidade representativa já oferece a você e à categoria!

COMERCIÁRIO:
VENHA PARA O
SEU SINDICATO!

30 de outubro é o Dia do Comerciário. Venha comemorar conosco, com o
tradicional Galeto dos Comerciários! Convites na secretaria do Sindicato.
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CaroComerciário, é comgrandealegriaqueabrimos
estaediçãodonosso informativodivulgandoaampliação
doSindicato.É,gente,novidades,obras,movimento, tudoo
quenos levapara frenteeadiante!

Tambémseráampliado,alémdoconforto,acapacida-
de de atendimento a você e seus dependentes. Por isso,
nossoentusiasmonestanovaempreitada.

Masnestaediçãotambémqueremosquevocêfaçauma
reflexão sobre várias coisas do nosso mundo dos
comerciários.

Emprimeirolugar,estamosnumperíodoeleitoralonde,
emúltimaanáliseestaremosdecidindoo futuro imediato

denossa comunidade,por isso convidamosvocêa informar-se sobreapessoade seu
candidato preferido, tanto para vereador, comopara prefeito e ver se ele realmente
correspondeempropostasecaráteraoquenossacidadeanseia.

Éumpleitomuito importante,porqueestá ligadodiretamenteanósenossasesco-
lhasvãogerenciaravidadenossomunicípionospróximosanos. Pensembemnisso!

Tambémqueremosquevocêreflitasobreascondiçõesdetrabalhonoseuambiente
detrabalho.ParaissocolocamosumamatériasobreL.E.R.eumrelatodoCongressodos
ComerciáriosdaForçaSindical, ondeosdelegadosdiscutirammuitoestes temas.

Nãodeixede lereste informativo.Portanto, colega,boa leitura!
EstamosaguardandosuavisitaaoSindec!

PALAVRA DO PRESIDENTE

AntonioFellini,presidentedo
SindicatodosComerciários

OCOMERCIÁRIOUSUFRUI
NO SINDICATO

ESCOLA PEQUENO COMERCIÁRIO
Contribuindoparaaeducaçãoefacilitando
oacessodos trabalhadoresno comércioo
SindicatodosComerciários,oferecedesde
1991a CrecheO Pequeno Comerciário.
Aberto de Segundaa Sexta das 07h30às
19h30eaos sábados até18h30, comca-
pacidadepara cercade100 crianças de4
mesesa6anos.
ACrechePequenoComerciárioainda tem
algumasvagas,matriculeseufilhoaqui.Ele
vaireceberomelhoratendimentoevocêvai
trabalharcomtranqüilidade.
·ASSISTÊNCIA JURÍDICA
NoSindicatodosEmpregadosnoComércio
deCanoasocomerciárioencontraorienta-
çãoquantoa seusdireitosedeveres legais
paracausas trabalhistas.

Antonio Fellini
Presidente

Luiz Nunes Leandro
Secretário

Antenor Mariano Federizzi
Diretor Financeiro
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COMERCIÁRIO,
ASSOCIA-TE!
A sua participação é
muito importante.

Trazendo2fotos3x4,acarteiraprofissional
eumafotomaisdocumentosdeidentidade,
por dependente, vocêgarante convênios
médicos, odontológicos, jurídicos, escola
infantil eumaentidade totalmenteaoseu
dispor.
Venha, junte-se a nós na luta por

seus direitos!
Pois, sem luta não há vitória!

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

O SINDICATO
TEM 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%.

MAIS UMA CONQUISTA PARA
VOCÊ, COMERCIÁRIO!

Desde junho/08oSindicato firmouconvênio
com aACADEF,

nasseguintesespecialidades:
Psicologia Individual
Psicologia Familiar
Fonoaudiólogo
Fisioterapeuta

RuaFernandoAbbot,100
N.Sra.dasGraças -Canoas

Fone: 3466-9621 / 3466-9732

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

OUTROSSERVIÇOS

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

ALISTACOMPLETAVOCÊ
ENCONTRANOSINDICATO!

EXPEDIENTE
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O Sindicato está negociando o
próximo dissídio coletivo.
Aguardemmais informações!

Escola Pequeno Comerciário
comemora o Dia dos Pais com apresentação

OQUESÃOL.E.R.
LesõesporEsforçosRepetitivos,também
conhecidascomoL.T.C. - Lesõespor
TraumasCumulativossãoinflamaçõesdos
tendões,músculos,nervoseligamentos,
deorigemocupacional,queacometem
principalmenteosmembrossuperiores,
pescoçoeregiãoescapular,geralmente
curáveis,quecausamdor,fadiga,perda
deforçamuscular, inchaço,quedada
performancenotrabalhoeincapacidade
temporária.
CAUSAS
·Postodetrabalhoinadequado.
·Atividadesnotrabalhoqueexijamforça
excessivacomasmãos,posturasinade-
quadasedesfavoráveisàsarticulações,
repetiçãodeummesmopadrãodemo-
vimentoecompressãomecânicadases-
truturasdosmembrossuperiores.
·Tempoinsuficientepararealizardeter-
minadotrabalhocomasmãos.
·Jornadaduplaocasionadapelosserviços
domésticos.
·Atividadesesportivasqueexijamgrande
esforçodosmembrossuperiores.
COMOEVITARAL.E.R.
·Identifiquetarefas,ferramentasousitu-
açõesquecausamdolorimentoecon-
versesobreelascomosprofissionaisda
ComissãodeSaúdeOcupacionalecom
suaChefia.
·Façarevezamentonastarefas;procure
aprenderoutrastarefasqueexijamou-
trostiposdemovimento.Pausasobriga-
tóriasde10min.acada50min.traba-
lhados,evitandoultrapassar6horasde
trabalhodiáriodedigitação.
·Auxilienaidentificaçãodasposiçõesin-
corretaseforçadasnotrabalho.Aomes-
motempo,procuredarsugestõessobre

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%

Dissídios coletivosLesões por Esforços
Repetitivosoquefazer.

·Informeclaramenteàsuachefiaquando
otempodeterminadopararealizaruma
tarefaforreduzido.
·Diantedossintomasdedorouformiga-
mentonosmembrossuperiores,procure
osProfissionaisdoProgramadeSaúde
UFPR.
·Procureconhecerosrecursosdeconforto
doseupostodetrabalho.
·Procureadotarasposturascorretaseevi-
tarasposturaserradas.
·Utilizeaflexibilidadepostural:levante-se
detemposemtempos,andeumpouco,
espreguice-se,façamovimentoscontrári-
osàquelesdatarefa.

CUIDADOSPOSTURAIS
Sente-sesemprecomoquadrilnofundo
doassentoerelaxeocorpo.Troncoapoiado
aoencostoepésapoiadosnochão(for-
mandoumângulode90().Suportepara
documentonafrentedocorpo,facilitandoa
leituraeevitandotrabalharcomopescoço
dobrado.Aproximeacadeiradamesade
trabalho,observandoparaquetroncoepes-
coçonãofiquemcurvados.Mantenhaoma-
terial de trabalhodispostoa facilitar o
manuseio.
Nãotrabalhecomopunhodobrado
Nemcomosbraçoselevados.
Nãopermaneçacomospunhosemdesvio
lateral. Fonte: CartilhadaUFPR

As crianças seprepararam,as professo-
ras orientaram e os pais... ahhh... os papais e
mamãesficarammuitoorgulhososnaapresenta-
çãodoDiadosPaisrealizadapelaEscolaPequeno
Comerciárioqueemocionouatodoscomumabela
homenagemdascriançasaospais.

Depoisdaapresentaçãodomaternalejar-
dimfoi servidochácomboloa todosospresentes
quedeliciaram-seemfamília, comomandauma
festadeDiadosPais.

Masmotivosparacomemorar
não faltaramafinalaEscolaacabade
completar17anos.Naoportunidade
foiservidoumcafédamanhãcheiode
guloseimasparaospapaisqueiamdei-
xar seus filhos para mais um dia de
brincadeiraseaprendizado.

Festacompleta
paraospapais
emocionados:
apresentação
dos filhos e
chácombolo

para serdeliciado
em família!

AEscolaestámovimentadanesteano,
outragrandefestafoiaFarroupilha,onde
ascriançastive-
ram danças
gaúchas,almo-
ço típico, com
direito a chur-
rasquinho,ein-
formaçãosobre
oqueéaSema-
naFarroupilha.
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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

Nova licença-maternidade
pode começar antes

A regra que estende a licença-maternidade para seisme-
ses pode começar a valer ainda em 2009, um ano antes do
esperado, caso seja bem-sucedido o esforço para inclusão de
R$ 340milhões em renúncia fiscal na proposta orçamentária
do próximoano, informao site InfoMoney.
Uma emenda comesse objetivo, apresentada pela sena-

doraPatríciaSaboya (PDT-CE), constada lista depropostasde
modificação ou renúncia de receitas referentes à proposta or-
çamentária recebida pela CMO (Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização).
Para cumprimento de disposições da Lei de Responsabili-

dade Fiscal, a lei que amplia a licença-maternidade prevê re-
gra que deixa amudança para a proposta orçamentária de
2010.OmotivoéqueoExecutivodeveestimaromontanteda
renúncia fiscal e incluir ovalor emdemonstrativoqueacompa-
nharoprojetode lei orçamentáriaque for enviadoaoCongres-
sodepois de60dias depublicaçãoda lei. Acontecequea lei foi
publicadanodia9destemês, quandooprojetodoOrçamento
de2009 já estavanoCongresso.
Segundo a Agência Senado, Patrícia Saboya não vê esse

descompasso de prazos comoumobstáculo insuperável. Ela
pretendenegociarcomosministrosdaFazenda,GuidoMantega,
edoPlanejamento,OrçamentoeGestão, PauloBernardo, com
oobjetivo degarantir apoio tambémdoExecutivo, para ante-
cipar a vigência da licença-maternidade de seismeses.

Nova licença-maternidade
Projeto de lei aumenta em 60 dias o tempo de afasta-
mento de funcionárias de empresas privadas e dá

incentivo fiscal à empresa que aderir à licença maior
ACâmara aprovou, no dia 13 de agosto, a ampliação do período

de licença-maternidadedequatropara seismesesnasempresaspri-
vadas.OprojetodasenadoraPatríciaSaboya(PDT-CE)queestemês
foi sancionadopela Presidência daRepública. Porém, já está renden-
do frutos! Estados comoAmapá,Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Rio Grande doNorte e Rondônia, inspirados namedida, criaram leis
que obrigam o aumento do tempo de afastamento nas empresas
públicas. Bahia, Maranhão, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio
GrandedoSul tambémestão debatendo.
Pelanovaproposta, osprimeiros120diasde licença-maternidade

continuamaserpagospelo InstitutoNacionaldoSeguroSocial (INSS).
Amãe receberá seu salário integral ou, no caso de valores variáveis,
amédiadosganhosnosúltimos seismeses.Noentanto, o rendimen-
to dos dois meses restantes passam a ser de responsabilidade da
empresa, que receberá incentivo fiscal.
De resto, poucomuda. Toda gestante, com carteira de trabalho

assinada, permanece comodireito à licença e deve notificar o chefe
sobre o início do afastamento, 28 dias antes.
Para o setor privado, a lei da licença começa a valer em2010, se

a empresa aderir.

Comerciários discutem mundo do trabalho em Congresso
Aproximadamente150delegados,entreelesre-

presentantesdoSindicatodosComerciáriosdeCa-
noas, disseramestar correta a postura propositiva
quecaracterizaaForçaSindical,duranteoICongres-
soGaúchodosComerciáriosdaForçaSindical e In-
dependentes, realizadonosdias6e7desetembro,
em Torres. Como slogan �É PrecisoDefinir Novos
Rumos�,aAgendadoTrabalhoDecente,principalfer-
ramentadossindicatosdetrabalhadores,norteouas
discussões.

Aamplitudedo conceito eoobjetivo deapoiar
umaglobalização justa, complenoempregoeme-
lhorqualidade,foramreconhecidoscomoinstrumen-
tos capazes de levar os trabalhadores à superação

dosmalesoriginadosna flexibilizaçãodas relaçõesde trabalho,que introduziuoBancodeHoraseo
FatorPrevidenciário,mecanismoscombatidospelosindicalismobrasileiroemundial.Nãoporacaso,
aAgendado TrabalhoDecente aponta comoprioridades a erradicaçãodo trabalho escravo e do
trabalho infantil, promovendoumapolítica de respeito à igualdadenomundodo trabalho focado
tambémnodesenvolvimento econômico sustentável, no incentivo aouso e consumodeenergias
alternativasenapreservaçãodomeioambiente.

Agarantiadeumambientedetrabalhocomqualidadeeacolocaçãodoserhumanocomofocode
umapolíticasocialmente justa,motivouamplodebateentreosdelegados.

OICongressoGaúchodosComerciáriosdaForçaSindicale Independentesganhouaconsciência
dequeosprincipaisdilemasdodia-a-diaeos temasdas
negociaçõescoletivasencontramrespostanatesedoTra-
balhoDecentequerecomendaoaprofundamentododiá-
logocomasorganizaçõesde trabalhadoreseemprega-
dores.

Motivadospelanovavisão,oscongressistasmanifes-
taramadisposiçãode lutarpelaampliaçãodosprogra-
masdequalificaçãoprofissionalepelaunidadedeação
domovimentosindical,e incrementodalutapelaredução
da jornadade trabalhosemreduçãosalarial epelacria-
çãode formasalternativasdesustentação financeiradas
entidades sindicais.Fonte: SitedaForçaSindical

Presidente Fellini deu sua contribuição às
discussões noCongresso dos Comerciários

Diretores do Sindicato dosComerciários
participaramdoevento


