Ano XVII - Outubro/08

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 ocupar 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 Sindicato.
Portanto, nada mais justo do que essas contribuições sejam 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!

O presidente do Sindicato dos Comerciários de Canoas, Antônio Fellini, aponta para o local onde vai ser contruído o novo
espaço, no terreno ao lado do prédio já existente

30 de outubro é o Dia do Comerciário. Venha comemorar conosco, com o
tradicional Galeto dos Comerciários! Convites na secretaria do Sindicato.

PALAVRA DO PRESIDENTE
Caro Comerciário, é com grande alegria que abrimos
esta edição do nosso informativo divulgando a ampliação
doSindicato.É,gente,novidades,obras,movimento,tudoo
que nos leva para frente e adiante!
Também será ampliado, além do conforto, a capacidade de atendimento a você e seus dependentes. Por isso,
nosso entusiasmo nesta nova empreitada.
Masnestaediçãotambémqueremosquevocêfaçauma
reflexão sobre várias coisas do nosso mundo dos
comerciários.
AntonioFellini,presidentedo
Em primeiro lugar, estamos num período eleitoral onde,
SindicatodosComerciários
em última análise estaremos decidindo o futuro imediato
de nossa comunidade, por isso convidamos você a informar-se sobre a pessoa de seu
candidato preferido, tanto para vereador, como para prefeito e ver se ele realmente
corresponde em propostas e caráter ao que nossa cidade anseia.
É um pleito muito importante, porque está ligado diretamente a nós e nossas escolhas vão gerenciar a vida de nosso município nos próximos anos. Pensem bem nisso!
Também queremos que você reflita sobre as condições de trabalho no seu ambiente
de trabalho. Para isso colocamos uma matéria sobre L.E.R. e um relato do Congresso dos
Comerciários da Força Sindical, onde os delegados discutiram muito estes temas.
Não deixe de ler este informativo. Portanto, colega, boa leitura!
Estamos aguardando sua visita ao Sindec!

COMERCIÁRIO,
ASSOCIA-TE!
A sua participação é
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 luta por
seus direitos!
Pois, sem luta não há vitória!
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O COMERCIÁRIO USUFRUI
NO SINDICATO
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
vaireceberomelhoratendimentoevocêvai
trabalhar com tranqüilidade.
·ASSISTÊNCIA JURÍDICA
No Sindicato dos Empregados no Comércio
de Canoas o comerciário encontra orientação quanto a seus direitos e deveres legais
para causas trabalhistas.
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

O SINDICATO
TEM 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%.

MAIS UMA CONQUISTA PARA
VOCÊ, COMERCIÁRIO!
Desde junho/08 o Sindicato firmou convênio
com a ACADEF,
nas seguintes especialidades:
Psicologia Individual
Psicologia Familiar
Fonoaudiólogo
Fisioterapeuta
Rua Fernando Abbot, 100
N. Sra. das Graças - Canoas
Fone: 3466-9621 / 3466-9732
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
OUTROS SERVIÇOS
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.
LABORATÓRIOOSVALDOCRUZ
Fone:3472-1194
Gal.SãoLuiz,s/104Centro-Canoas-RS

A LISTA COMPLETA VOCÊ
ENCONTRANOSINDICATO!
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Escola Pequeno Comerciário
comemora o Dia dos Pais com apresentação
As crianças se prepararam, as professoras orientaram e os pais... ahhh... os papais e
mamães ficaram muito orgulhosos na apresentaçãodoDiadosPaisrealizadapelaEscolaPequeno
Comerciárioqueemocionouatodoscomumabela
homenagem das crianças aos pais.
Depoisdaapresentaçãodomaternalejardim foi servido chá com bolo a todos os presentes
que deliciaram-se em família, como manda uma
festa de Dia dos Pais.
Mas motivos para comemorar
não faltaram afinal a Escola acaba de
completar 17 anos. Na oportunidade
foi servido um café da manhã cheio de
guloseimasparaospapaisqueiamdeixar seus filhos para mais um dia de
brincadeiras e aprendizado.

Lesões por Esforços
O QUE SÃO L.E.R.
oquefazer.
Repetitivos
LesõesporEsforçosRepetitivos,também
conhecidas como L. T. C. - Lesões por
TraumasCumulativossãoinflamaçõesdos
tendões,músculos,nervoseligamentos,
deorigemocupacional,queacometem
principalmenteosmembrossuperiores,
pescoçoeregiãoescapular,geralmente
curáveis,quecausamdor,fadiga,perda
de força muscular, inchaço, queda da
performancenotrabalhoeincapacidade
temporária.
CAUSAS
·Postodetrabalhoinadequado.
·Atividadesnotrabalhoqueexijamforça
excessivacomasmãos,posturasinadequadasedesfavoráveisàsarticulações,
repetiçãodeummesmopadrãodemovimentoecompressãomecânicadasestruturasdosmembrossuperiores.
·Tempoinsuficientepararealizardeterminadotrabalhocomasmãos.
·Jornadaduplaocasionadapelosserviços
domésticos.
·Atividadesesportivasqueexijamgrande
esforçodosmembrossuperiores.
COMO EVITAR A L.E.R.
·Identifiquetarefas,ferramentasousituaçõesquecausamdolorimentoeconversesobreelascomosprofissionaisda
ComissãodeSaúdeOcupacionalecom
suaChefia.
·Façarevezamentonastarefas;procure
aprenderoutrastarefasqueexijamoutrostiposdemovimento.Pausasobrigatóriasde10min.acada50min.trabalhados,evitandoultrapassar6horasde
trabalhodiáriodedigitação.
·Auxilienaidentificaçãodasposiçõesincorretaseforçadasnotrabalho.Aomesmotempo,procuredarsugestõessobre

·Informeclaramenteàsuachefiaquando
otempodeterminadopararealizaruma
tarefaforreduzido.
·Diantedossintomasdedorouformigamentonosmembrossuperiores,procure
os Profissionais do Programa de Saúde
UFPR.
·Procureconhecerosrecursosdeconforto
doseupostodetrabalho.
·Procureadotarasposturascorretaseevitarasposturaserradas.
·Utilizeaflexibilidadepostural:levante-se
detemposemtempos,andeumpouco,
espreguice-se,façamovimentoscontráriosàquelesdatarefa.

CUIDADOS POSTURAIS
Sente-sesemprecomoquadrilnofundo
doassentoerelaxeocorpo.Troncoapoiado
aoencostoepésapoiadosnochão(formandoumângulode90().Suportepara
documentonafrentedocorpo,facilitandoa
leituraeevitandotrabalharcomopescoço
dobrado.Aproximeacadeiradamesade
trabalho,observandoparaquetroncoepescoçonãofiquemcurvados.Mantenhaomaterial de trabalho disposto a facilitar o
manuseio.
Nãotrabalhecomopunhodobrado
Nemcomosbraçoselevados.
Nãopermaneçacomospunhosemdesvio
lateral. Fonte: Cartilha da UFPR

AEscolaestámovimentadanesteano,
outra grande festa foi a Farroupilha, onde
ascriançastiveram danças
gaúchas,almoço típico, com
direito a churrasquinho,einformaçãosobre
oqueéaSemanaFarroupilha.

Festa completa
para os papais
emocionados:
apresentação
dos filhos e
chá com bolo
para ser deliciado
em família!

Dissídios coletivos
O Sindicato está negociando o
próximo dissídio coletivo.
Aguardem mais informações!
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%

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
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Nova licença-maternidade
Projeto de lei aumenta em 60 dias o tempo de afastamento de funcionárias de empresas privadas e dá
incentivo fiscal à empresa que aderir à licença maior
A Câmara aprovou, no dia 13 de agosto, a ampliação do período
de licença-maternidade de quatro para seis meses nas empresas privadas. O projeto da senadora Patrícia Saboya (PDT - CE) que este mês
foi sancionado pela Presidência da República. Porém, já está rendendo frutos! Estados como Amapá, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Rio Grande do Norte e Rondônia, inspirados na medida, criaram leis
que obrigam o aumento do tempo de afastamento nas empresas
públicas. Bahia, Maranhão, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul também estão debatendo.
Pela nova proposta, os primeiros 120 dias de licença-maternidade
continuam a ser pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A mãe receberá seu salário integral ou, no caso de valores variáveis,
a média dos ganhos nos últimos seis meses. No entanto, o rendimento dos dois meses restantes passam a ser de responsabilidade da
empresa, que receberá incentivo fiscal.
De resto, pouco muda. Toda gestante, com carteira de trabalho
assinada, permanece com o direito 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 em 2010, se
a empresa aderir.

Nova licença-maternidade
pode começar antes
A regra que estende a licença-maternidade para seis meses pode começar a valer ainda em 2009, um ano antes do
esperado, caso seja bem-sucedido o esforço para inclusão de
R$ 340 milhões em renúncia fiscal na proposta orçamentária
do próximo ano, informa o site InfoMoney.
Uma emenda com esse objetivo, apresentada pela senadora Patrícia Saboya (PDT-CE), consta da lista de propostas de
modificação ou renúncia de receitas referentes à proposta orçamentária recebida pela CMO (Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização).
Para cumprimento de disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei que amplia a licença-maternidade prevê regra que deixa a mudança para a proposta orçamentária de
2010. O motivo é que o Executivo deve estimar o montante da
renúncia fiscal e incluir o valor em demonstrativo que acompanhar o projeto de lei orçamentária que for enviado ao Congresso depois de 60 dias de publicação da lei. Acontece que a lei foi
publicada no dia 9 deste mês, quando o projeto do Orçamento
de 2009 já estava no Congresso.
Segundo a Agência Senado, Patrícia Saboya não vê esse
descompasso de prazos como um obstáculo insuperável. Ela
pretende negociar com os ministros da Fazenda, Guido Mantega,
e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, com
o objetivo de garantir apoio também do Executivo, para antecipar a vigência da licença-maternidade de seis meses.

Comerciários discutem mundo do trabalho em Congresso
Aproximadamente 150 delegados, entre eles representantes do Sindicato dos Comerciários de Canoas, disseram estar correta a postura propositiva
que caracteriza a Força Sindical, durante o I Congresso Gaúcho dos Comerciários da Força Sindical e Independentes, realizado nos dias 6 e 7 de setembro,
em Torres. Com o slogan “É Preciso Definir Novos
Rumos”,aAgendadoTrabalhoDecente,principalferramenta dos sindicatos de trabalhadores, norteou as
discussões.
A amplitude do conceito e o objetivo de apoiar
uma globalização justa, com pleno emprego e meDiretores do Sindicato dos Comerciários
lhorqualidade,foramreconhecidoscomoinstrumenparticiparam do evento
tos capazes de levar os trabalhadores à superação
dos males originados na flexibilização das relações de trabalho, que introduziu o Banco de Horas e o
Fator Previdenciário, mecanismos combatidos pelo sindicalismo brasileiro e mundial. Não por acaso,
a Agenda do Trabalho Decente aponta como prioridades a erradicação do trabalho escravo e do
trabalho infantil, promovendo uma política de respeito à igualdade no mundo do trabalho focado
também no desenvolvimento econômico sustentável, no incentivo ao uso e consumo de energias
alternativas e na preservação do meio ambiente.
A garantia de um ambiente de trabalho com qualidade e a colocação do ser humano como foco de
uma política socialmente justa, motivou amplo debate entre os delegados.
O I Congresso Gaúcho dos Comerciários da Força Sindical e Independentes ganhou a consciência
de que os principais dilemas do dia-a-dia e os temas das
negociações coletivas encontram resposta na tese do TrabalhoDecentequerecomendaoaprofundamentododiálogo com as organizações de trabalhadores e empregadores.
Motivados pela nova visão, os congressistas manifestaram a disposição de lutar pela ampliação dos programas de qualificação profissional e pela unidade de ação
domovimentosindical,eincrementodalutapelaredução
da jornada de trabalho sem redução salarial e pela criação de formas alternativas de sustentação financeira das Presidente Fellini deu sua contribuição às
discussões no Congresso dos Comerciários
entidades sindicais. Fonte: Site da Força Sindical

Homologações na Sede
em Canoas
Rua Alberto Torres 224
Centro - 92310-020 - 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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