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ESPECIAL 35 ANOS DO SINDEC CANOAS

POUSADA DO SINDEC: inscrições abertas para o veraneio 2015/2016
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Comerciário(a) fique atento(a)
O Sindec Canoas salienta que, em caso de denúncia trabalhista, pro-

cure-o de imediato para a busca de soluções. A maioria dos casos tem
sido resolvido diretamente com a empresa. Só é encaminhado à DRT -
Delegacia Regional do Trabalho, os casos em que a empresa não queira
resolver o problema. Fique atento(a) Comerciário(a): se necessário, faça
sua denúncia. O sigilo é garantido. Contatos pelo fone: 3472-5223.

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente  - Antonio Fellini

Secretário  - Luiz Nunes Leandro
Diretor Financeiro  - Antenor Mariano Federizzi

Jornalista Responsável: Isabel Cristina Romeu Rodrigues -
RPMT nº 7403 Produção: Via3 Publicações - (51) 3485-3915

Publicação do Sindicato dos Comerciários
de Canoas, Cachoeirinha, Gravataí e Nova Santa Rita

Canoas - Rua Alberto Torres, 224 – Centro
Fone/Fax: 3472-5223 / 3476-4363

E-mail: sindec@sindec-rs.org.br
Gravataí - Av. Dorival C.L. de Oliveira, 343/212 - Centro - (51) 3042-5517
Cachoeirinha - Av. Flores da Cunha, 1320/101 - Centro - (51) 3470-3657

EXPEDIENTE

www.sindec-rs.org.br
sindec-canoas.blogspot.com.br
www.facebook.com/sindec.rs

Associe-se no Sindec Canoas e usufrua de
muitos benefícios, dentre eles: Escola

Infantil Pequeno Comerciário,
Colônia de Férias na praia, convênios

médicos, atendimento jurídico, além da
proteção e ampliação de direitos.

A UNIÃO FAZ A FORÇA! POR ISSO, PARTICIPE DO SINDICATO, COMERCIÁRIO(A)!

O Sindicato possui diversos
convênios com especialidades
médicas, laboratórios, RX e
ecografias com descontos especi-
ais para seus associados. Dispõe

também do serviço de medicina do trabalho (gra-
tuitamente), de 2º a 6º feira, das 8h às 10h na
sede do sindicato.

ASSISTÊNCIA MÉDICA

Aniversários (exceto infantil), coquetéis,
eventos corporativos, casamentos, formaturas, etc
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Comerciários e comerciárias,
é grande a satisfação de estar à frente de um Sindicato que completa 35 anos neste 2015.

A história do Sindec Canoas é o reflexo da luta de toda a categoria comerciária pela regu-
lamentação e valorização da profissão.

Neste tempo todo o que me moveu e incentivou a seguir em frente foi a grande preocupação
com o bem estar do comerciário e sua família, seja no fechamento de bons acordos coletivos, ou
novos convênios que possam beneficiar e facilitar a vida de toda a categoria.

Dando uma rápida olhada para o passado vejo pessoas com grande vontade de realizar e
que percorreram um longo caminho partindo da luta pelo Sábado Inglês, nos idos anos 80, para
hoje ter um dos Sindicatos mais atuantes, engajados e com excelente patrimônio, do movimento
sindical gaúcho.

Por falar em patrimônio. Quando começamos, a sede própria era apenas um sonho, que
veio com anos de economia e boa gestão de recursos provindos da categoria. Logo, também, a
necessidade do cuidado com as crianças fez com que fundássemos a Escola Infantil Pequeno
Comerciário.

Na minha avaliação pessoal, ainda faltava, o comerciário merecia mais e o Sindicato pode-
ria prover mais. Então, aconteceu a tão sonhada ampliação da sede, com a construção de um salão
de festas, aumento das instalações e modernização da parte administratica e da escolinha.

Um sonho antigo era o de que o comerciário e família pudessem ter férias na praia com
economia, conforto e segurança. Então, em 2013, e mais uma vez lançando mão da boa gestão do
dinheiro da categoria, compramos e reformamos a Pousada dos Comerciários, na praia de Araçá,
em Capão da Canoa, e que está a disposição, com várias opções de lazer ao alcance de todos.

Neste momento de festa e de lembranças, volto ao início deste texto, quando exaltei a
satisfação que sinto pelo papel desempenhado ao longo dos anos no Sindec Canoas e aproveito

para reforçar o quanto é importante o reconhecimento dos
comerciários à sua entidade representativa, já que ela só
existe porque tem uma categoria por trás, que está pre-
sente em todos os momentos.

Muito obrigado por tudo! O Sindicato está aqui
para quando vocês precisarem!

Que venham mais décadas de luta, alegrias e vitó-
rias!

Antônio Fellini,
presidente do Sindec Canoas, Cachoeirinha, Gravataí

e Nova Santa Rita

REDUZIR A JORNADA É GERAR EMPREGOS!

Palavra do Presidente
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Uma história feita de união, trabalho e investimento

O Sindec Canoas remonta da Associação
Profissional dos Empregados no Comér
cio de Canoas no final dos anos 70. Após

três anos de idas e vindas da documentação,
finalmente, em abril de 1980 o Sindicato dos
Empregados no Comércio de Canoas passa a
ser reconhecido pelo Ministério do Trabalho e
pelas entidades patronais gaúchas.

Embora já tivesse sido adquirido o terreno
na Alberto Torres (onde hoje é a sede própria),
o Sindec Canoas funcionava numa sede
alugada.

A primeira grande bandeira foi a luta pelo
Sábado Inglês, no ano de 1984, e o objetivo era
regulamentar o horário de funcionamento do
comércio.

Em 1986 uma das primeiras grandes reali-
zações patrimoniais: a inauguração da sede pró-
pria do Sindicato no dia 30 de abril.

Em 87 aconteceu a aquisição de um segun-
do terreno, anexo à sede, que abrigou mais
um prédio a partir de 1991, a Escola Infantil do
Pequeno Comerciário.

Em 1992 e 93, o Sindicato teve participação
relevante em dois congressos internacionais, o
primeiro realizado em Cuba e o segundo em
Canoas, na busca por mais informações e tro-
cas de experiência sobre o mundo do trabalho
e a defesa dos direitos dos trabalhadores, re-
presentando não só os comerciarios de Canoas,
como também de Cachoeirinha, Gravataí e
Nova Santa Rita. Daí em diante, o Sindec Cano-
as firmou-se efetivamente como uma entidade
muito atuante e respeitada dentro do movimen-
to sindical

Em 30 de abril de 2010 foi inaugurada a
ampliação da sede principal e da Escola, numa
festividade com muita festa pelas grandes con-
quistas nos 30 anos de existência do Sindicato.

2013 foi um ano muito especial na coroa-
ção de um trabalho executado em prol do lazer
da categoria comerciaria desde o embrião do
Sindicato: foi adquirida e reformada a Pousada
dos Comerciários na praia de Araçá, em Capão
da Canoa, com piscina adulto e infantil, estru-
tura completa de lazer para toda a família, apar-
tamentos mobiliados para até 4 pessoas, res-
taurante, segurança e conforto, tudo pensado
exclusivamente para o descanso dos trabalha-
dores no verão e em seus momentos de lazer.

Neste 2015, o Sindec Canoas completou 35
anos com a certeza de que nesta caminhada
está sendo feito tudo o que é possível para hon-
rar a confiança depositada pelos comerciários
de Canoas, Cachoeirinha, Gravataí e Nova San-
ta Rita na sua entidade representativa!

Assinatura do contrato para
construção da primeira sede do
Sindec Canoas - 1985

Desde a assinatura do contrato para a
construção do primeiro prédio, até hoje,
o Sindec Canoas só faz crescer a pas-
sos largos

O SINDICATO É MEDIADOR DE CONFLITOS ENTRE FORÇAS ANTAGÔNICAS!
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O Sindicato sempre pri-
mou pela preocupação com
o lazer em momentos de con-
fraternização entre os comer-
ciários.

Desde o início de sua his-
tória foram várias as iniciati-
vas, como os concursos da
Mais Bela Comerciária, mui-
to fortes nos anos 80, Tornei-
os de Futsal, onde o time do
Sindicato dispu-
tava com equi-
pes de outras en-
tidades sindicais
e o galeto anual
em comemora-
ção ao Dia do Co-
merciário, que
acontece tradici-
onalmente sem-
pre no dia 30 de
outubro, na se-
de central, num
espaço onde são
realizados os en-
contros festivos
da categoria.

Eventos de impacto marcaram a história do Sindec

Os concursos de Mais Bela Comerciária
marcaram época nos anos 80

O Futsal também trouxe muita alegria

Galeto dos comerciários
nos 35 anos do Sindicato

Atenção, comerciários e comerciárias!

LICENÇA MATERNIDADE

FÉRIAS

NOVAS REGRAS SEGURO DESEMPREGO 2015/2016

REGRAS SEGURO DESEMPREGO 2015
Antes (até 2014):
6 meses de prazo de carência para primeira concessão
A partir de 2015:
12 meses de prazo de carência para primeira concessão, 9 meses para segunda
solicitação e 6 meses para terceira solicitação do seguro desemprego.
Lembrando que estas regras entraram em vigor no dia 28 de fevereiro de 2015.
“As alterações não se aplicam a quem já recebe. A lei não retroage.
REGRAS SEGURO DESEMPREGO 2016
Pela novas regras do seguro desemprego 2015 na primeira e na segunda
solicitação do benefício não há exigência de comprovação de quantidade de

salários consecutivos. Entretanto, a exigência de comprovação de salários
consecutivos será exigida para os trabalhadores que estiverem solicitando o
benefício a partir da terceira vez.
NOVAS REGRAS SEGURO DESEMPREGO – QUANTIDADE DE PARCELAS
Nas regras antigas o trabalhador tinha entre 3 a 5 parcelas, dependendo da
quantidade de meses trabalhados que variava entre 6 e mais de 24 meses.
Agora tudo mudou. Para fazer os cálculos da quantidade de parcelas, a Lei
13.134/2015 será utilizado o total de meses trabalhados nos 36 meses anteriores
à data da dispensa.

SÓ UMA CATEGORIA UNIDA GARANTE E AMPLIA DIREITOS!
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Sindicato presente na história política do município

Em 30/04/10, com muito orgulho
e satisfação, a inauguração da
amplicação da sede com novo

salão de festas e
aumento da capa-
cidade de aten-
dimento da Esco-
la Pequeno Co-
merciário.

Homenagem ao
ex-prefeito Liberty Conter

Comemoração dos 30 anos do Sindec Canoas

A primeira agenda
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Pousada do Sindec: conquista dos comerciários

A novíssima Pousada dos
Comerciários na Praia de
Araçá, em Capão da
Canoa, a coroação de
um antigo sonho dos
comerciários! As inscrições
estão abertas.

Cada aniversário do Sindec é comemorado como grande emoção
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Em 1987 o Sindec Canoas adquiriu um ter
reno ao lado da sede, na Alberto Torres,
para futuramente expandir o Sindicato.

O presidente Fellini sempre teve grande pre-
ocupação com a família comerciaria, em espe-
cial, com os filhos dos comerciários que não
tinham onde ficar enquanto os pais trabalha-
vam, ou dependiam de escolinhas e creches
dispendiosas.

Assim, em 1991, foi inaugurada a Escola
Infantil Pequeno Comerciário, um prédio de
três andares construído no terreno anexo ao
Sindec e que, em 1995, abrigaria, também, o
restaurante dos comerciários, um espaço des-
tinado aos comerciarios que trabalham nas
lojas do centro de Canoas.

Logo, a escolinha demonstrou ser um gran-
de benefício para os pais e mães comerciários
que, agora tinham um lugar seguro, confortá-
vel e com educação e alimentação de qualida-
de para os filhos de 0 a 6 anos, que passam o
tempo enquanto os pais trabalham realizando
várias atividades educativas.

A Escola tem berçario para os bebês, ativi-
dades lúdicas e educativas, e uma programa-
ção que inclui festas em datas comemorativas,
apresentação de peças de teatro e shows, além
de incentivo e preparação para  vida escolar.
Recentemente, foi realizada uma oficina de
poesia, onde as crianças divertiram-se com fan-
toches, enquanto adentravam no mundo das
rimas. Uma semana antes, aconteceu a Feira
Literária. Tudo para que os pequenos peguem
o gosto pelos livros.

Hoje, os pais que necessitarem deixar os
filhos na Escola devem informar-se sobre va-
gas e condições. Aproveite este espaço que foi
criado única e exclusivamente para apoiar a
família comerciária e que nasceu da necessi-
dade real e da preocupação do presidente
Fellini com a qualidade de vida das famílias e
formação das crianças.

Escola Infantil  Pequeno
Comerciário: há mais de
duas décadas auxiliando a
família comerciária

CARTÃO VERMELHO PARA O TRABALHO INFANTIL!
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Sindec Canoas é homenageado pelos 35 anos de história

No dia 3 de setembro,
diretores do Sindica
to, colaboradores, ca-

tegoria comerciária e entida-
des parceiras, encheram os
espaços da plateia da Câma-
ra Municipal de Canoas para
acompanhar o Grande Expe-
diente em homenagem aos
35 anos do Sindec Canoas.

A sessão foi presidida
pelo o vereador e proponen-
te da homenagem, Juarez
Hoy, que em sua fala, fez um
histórico da entidade e des-
tacou a importância que o
sindicato tem na vida dos
comerciários proporcionan-
do muitas conquistas para
toda a categoria.

Já o presidente da entida-
de homenageada,  Antônio
Fellini, agradeceu a todos os
que ajudaram a construir a
entidade: diretoria, funcio-
nários e, principalmente a
categoria comerciária. Fellini
também falou sobre o início
difícil e as dificuldades que
os comerciários(as) enfren-
tam até hoje na sua profis-
são.

Encerrando o ato, o Sin-
dicato recebeu uma placa co-
memorativa alusiva aos 35
anos de história e atuação
em prol dos trabalhadores
no comércio.

Presidente Fellini exalta preocupação com
os comerciários em sua fala:

“O Sindec Canoas tem uma história de 35 anos voltado para a luta e a
defesa incansável da categoria comerciária.

São anos de trabalho e investimento, na intenção de melhorar a vida dos
comerciários, seja pela valorização e regulamentação da profissão, pela ne-
gociação de bons Acordos Coletivos (tanto no campo econômico, como nas
cláusulas sociais), seja pela tranquilidade dos pais comerciários em poderem
deixar seus filhos em ambiente educacional seguro enquanto trabalham -
Escola Pequeno Comerciário, seja pelos atendimentos jurídicos, convênios
médicos e de serviços que o Sindicato mantém, como também nas horas de
lazer, com a novíssima Pousada do Sindec Canoas, na praia de Araçá, em
Capão da Canoa, que está a disposição de todos desde o veraneio passado.

O comerciário e a comerciária são nossa razão de existir e a eles todas as
nossas homenagens neste dia tão especial!

Lembre sempre, quando necessitar, conte com o Sindicato! Ele está à
disposição de todos os comerciários de Canoas, Cachoeirinha, Gravataí e
Nova Santa Rita.”

Neste 2015 o presidente Fellini
também foi homenageado pela
Câmara Municipal de Canoas

devido aos 35 anos de trabalho em
prol da categoria comerciária.

A UNICIDADE SINDICAL GARANTE ENTIDADES REPRESENTATIVAS FORTES E ATUANTES!
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Atuação sindical voltada aos direitos da categoria comerciária

O Sindec Canoas, com base também
em Cachoeirinha, Gravataí e Nova
Santa Rita nasceu a partir da luta

diária da categoria comerciária pela ob-
tenção de direitos e manutenção dos já
adquiridos.

Inicialmente, em forma de associação
de classe, para em 1980 transformar-se em
Sindicato.

O Sábado Inglês foi a primeira bandei-
ra contundente e que fez com que a cate-
goria comerciária, capitaneada pelo
Sindec, tomasse as ruas centrais de Cano-
as, em demonstração de união, força e or-
ganização. Mas de lá para cá, o trabalho
pela regulamentação e reconhecimento da
profissão é uma constante. E o Sindicato
está sempre de olho no cumprimento das
obrigações por parte dos patrões, fiscali-
zando e informando nos locais de traba-
lho, verificando denúncias.

Como é muito importante a troca de
experiências e o engajamento junto ao mo-
vimento sindical como um todo, em 2005,
o Sindec Canoas filiou-se à Força Sindical.
Central a qual pertence até hoje, partici-
pando das atividades, mobilizações e reu-
niões, tanto em Canoas, como em Porto
Alegre, ou até mesmo em Brasília.

O que o Sindec Canoas sempre buscou
em todos estes 35 anos de atuação é estar
realmente a serviço dos comerciários,
apoiando as demandas e levando adiante
os anseios da categoria, principalmente,
na hora de fechar bons Acordos Coletivos
de Trabalho, garantindo, assim, que au-
mentos reais aconteçam e que cláusulas
sociais sejam mantidas e possam avançar.

A luta pelo Sábado Inglês
foi a primeira bandeira
do Sindicato

O Sindec Canoas sempre lutou pelo fecha-

mento de bons Acordos Coletivos para a ca-

tegoria comerciária e pelos direitos dos tra-

balhadores brasileiros

O TRABALHO DECENTE É UM DIREITO DOS COMERCIÁRIOS!

O diretor do SESC, Sr. Cleber, e o presi-
dente do Sindigêneros, Sr. Alderico
Zanetin, estiveram no dia 7/12 em visi-
ta ao Sindec Canoas, onde foram rece-
bidos pelo presidente Antonio Fellini. O
objetivo foi convidar o Sindicato para a
inauguração da unidade do SESC, em
Canoas, que acontecerá no dia 16/12.
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CONVENÇÕES COLETIVAS 2015/2016 que já foram fechados

Todos os anos, o Sindec Canoas apresenta para as enti
dades patronais a pauta de reivindicações da catego
ria comerciária. Neste ano não foi diferente. Além do

pedido de percentual de aumento salarial, ainda foi entregue
o conjunto de cláusulas sociais que devem ser ampliadas e
mantidas.

Assim, após negociação, o Sindicato já fechou os Acordos
Coletivos 2015/2016 de quase todos os setores, com aumento
salarial de 10,33% sobre os salários reajustados de novem-
bro/2014.

Ao lado, confira como ficaram os pisos salariais para cada
função e, abaixo, algumas cláusulas sociais.

Nas negociações ficaram mantidas todas as cláusulas sociais da Con-
venção de Novembro/2014. Veja a seguir o resumo de algumas delas:
Manutenção da Quebra de Caixa: 10% sobre o salário dos comerciários
que trabalham com numerários a título de quebra de caixa.
Manutenção do Qüinqüênio: 6% a cada 5 (cinco) anos de trabalho para
o mesmo empregador a título de qüinqüênio. Sobre qualquer forma
de remuneração inclusive variável.
Manutenção do Acompanhamento Médico: Todo comerciário tem di-
reito durante 02 (dois) dias a cada semestre para acompanhar procedi-
mento médico e hospitalar, de filhos menores de 06 anos de idade.
Manutenção do Auxilio Creche à mãe comerciária: Toda mãe
comerciária com filho menor de 6 anos tem direito a receber 10% do
piso normativo da categoria a título de auxílio creche para cada filho
menor de 6 anos.
Cláusula Décima Nona – Lanches: Obrigação de as empresas fornece-
rem lanches gratuitamente aos empregados que estiverem trabalhan-
do em horário extraordinário de duas ou mais horas.
Cláusula Vigésima Nona – Conferência de Caixa: A conferência de cai-
xa deverá ser procedida à vista do responsável, sob pena de impossi-
bilitar ao empregador o desconto das diferenças eventualmente apu-
radas.
Cláusula Trigésima Primeira – Maquilagem: Obrigação de as empresa,
quando exigirem que a empregada trabalhe maquilada, fornecer ma-
terial necessário que deverá ser adequado à tez da empregada.
Cláusula Trigésima Quarta – Uniformes: As empresas que exijam o
uso de uniformes ficam obrigadas a fornecê-los sem qualquer ônus
para seus empregados, em quantidade de 02 (dois) por ano, sendo um
adequado ao inverno e outro ao verão, sob pena de indenizar o valor
cobrado, corrigido monetariamente.
Cláusula Quadragésima – Abono de Faltas ao Estudante: Ao emprega-
do estudante matriculado em escola oficial ou reconhecida, será ga-
rantida a dispensa do ponto durante meio turno em dia de provas
finais de cada semestre desde que comunique à empresa 48 horas
antes e comprove posteriormente no mesmo prazo.
Dia do Comerciário: Fica garantido a todos os empregados que traba-
lharem durante o mês de Outubro de 2015 a título de prêmio
indenizatório pelo Dia do Comerciário, o pagamento de 01 (um) dia de
salário a ser satisfeito com o salário do mês. O prêmio ora estabeleci-
do não integra o salário para qualquer efeito legal.

SÓ O SINDICATO TEM PODER DE NEGOCIAÇÃO QUE GARANTE BOAS CONVENÇÕES COLETIVAS!

VAREJISTAS CANOAS E NOVA SANTA RITA

R$ 1.054,00
R$ 1.142,00

R$    930,00

Fixo
Misto ou

Comissionado
Office-Boy

R$ 1.081,00
R$ 1.197,00

R$    975,00

Salários Nov e Dez de 2015 Janeiro 16

R$ 1.054,00
R$ 1.142,00

R$    930,00

Fixo
Misto ou

Comissionado
Office-Boy

R$ 1.081,00
R$ 1.197,00

R$    975,00

FARMÁCIAS CANOAS, CACHOEIRINHA e NOVA SANTA RITA
Salários Nov e Dez de 2015 Janeiro 16

R$ 1.054,00
R$    930,00

Fixo
Office-Boy

R$ 1.090.00
R$    975,00

FUNERÁRIAS CANOAS, CACHOEIRINHA e NOVA SANTA RITA
Salários Nov e Dez de 2015 Janeiro 16

R$ 1.054,00
R$ 1.142,00

R$    930,00

Fixo
Misto ou

Comissionado
Office-Boy

R$ 1.081,00
R$ 1.197,00

R$    975,00

ATACADISTAS CANOAS, CACHOEIRINHA e NOVA SANTA RITA
Salários Nov e Dez de 2015 Janeiro 16

R$ 1.054,00
R$ 1.142,00

R$    930,00

Fixo
Misto ou

Comissionado
Office-Boy

R$ 1.081,00
R$ 1.197,00

R$    975,00

ATACADISTAS DE ÁLCOOL E BEBIDAS EM GERAL DE
CACHOEIRINHA, CANOAS E NOVA SANTARIA

Salários Nov e Dez de 2015 Janeiro 16

R$ 1.054,00
R$ 1.142,00

R$    930,00

Fixo
Misto ou

Comissionado
Office-Boy

R$ 1.059,00
R$ 1.197,00

R$    975,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CANOAS, CACHOEIRINHA E NOVA SANTA RITA

Salários Nov e Dez de 2015 Janeiro 16

Empacotadores: Salário Mínimo Legal

R$ 1.147,30
R$ 1.281,60

R$    957,00

Fixo
Misto ou

Comissionado
Limpeza

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS CANOAS, CACHOEIRINHA e NOVA SANTA RITA

Salários A partir de 1º de  novembro de 2015



O Sindec Canoas orgulha-se de representar
vocês, comerciários e comerciárias de Canoas,
Cachoeirinha, Gravataí e Nova Santa Rita,
que tão brilhantemente movimentam a econo-
mia dos municípios onde exercem suas funções.

Nestes 35 anos, todos os dias são momentos
para agradecer a confiança depositada em nós e
garantir a toda a categoria dos empregados no
comércio que nossas ações são voltadas, única a
exclusivamente, para a vitória de cada traba-
lhador.

Conte sempre com a gente, porque estamos
aqui para serví-lo e se o Sindicato existe é por-
que vocês existem!

Um Natal muito especial e um Ano Novo
cheio de grande e boas realizações!

Um abraço fraterno,

Diretoria do Sindec Canoas, Cachoeirinha,
Gravataí e Nova Santa Rita

SINDEC CANOAS: GARANTINDO CONQUISTAS PARA A CATEGORIA COMERCIÁRIA HÁ 35 ANOS!


