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Fique tranquilo que o Sindicato está
de olho para proteger os seus direitos!

Descumprindo o acordado na
Convenção Coletiva, o Hipermercado
Carrefour-Canoas abriu no dia 8 de mar-
ço, terça-feira de Carnaval.

Ao fazer uma fiscalização de roti-
na que é realizada pelo Sindicato nos
feriados e, também, alertado pela situa-
ção que estava acontecendo no Car-
refour, o Sindicato dos Comerciários de
Canoas chegou ao local, constatou que
o supermercado estava operando nor-
malmente no feriado.

Após várias reuniões, no dia 17 de
março foi assinado um acordo entre o
Sindicato dos Comerciários, represen-
tando os trabalhadores e a direção do
Carrefour, no valor de R$ 33.600,00.

Este valor foi dividido entre todos
os 112 funcionários que estavam pre-
sentes trabalhando no dia que seria de
descanso. O pagamento foi realizado na
terça-feira, 12 de abril.

Cada comerciário recebeu a quan-
tia de R$ 300,00 repassados pelo Car-
refour para o Sindicato dos Comerciá-
rios. Durante o ato de entrega dos va-
lores, a diretoria do Sindec Canoas ex-
plicou aos comerciários do Carrefour so-
bre função e importância do Sindicato
na defesa dos direitos dos trabalhado-
res.

Carrefour descumpre
Convenção Coletiva e é multado

Cada comerciário recebeu um

envelope contendo R$ 300,00

Evento para

pagamento da

multa...

... reuniu

diretoria do

Sindicato e

comerciários

Valor da multa foi dividido
entre comerciários obrigados

a trabalhar irregularmente
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EXPEDIENTE

O Sindicato dos Comerciários de
Canoas mantem diversos convêni-
os médicos. O atendimento é rea-
lizado no consultório do profissio-
nal para maior comodidade do
comerciário. Para utilizar os mé-
dicos e demais convênios que o Sin-
dicato oferece basta que o comer-
ciário seja associado do Sindec e
mediante pagamento de uma pe-
quena tava para consultas médi-
cas. Os demais convênios oferecem
desconto de até 70%.

ODONTOLOGIA
Dr. CARLOS EDUARDO WINCK MAHL
Fone: 3472-0226
Rua Domingos Martins,111/ 603
Edifício Santa Mônica � Canoas/RS

OFTALMOLOGIA
Dr.  NELSON TELICHEVESKIE
Fone: 3476-5022
Rua Ipiranga, 95  Sala 402 Centro Ca-
noas/RS

PEDIATRA
Dr. CLÁUDIO MARCONATTO
Fone: 3476-5395
Rua Sete Povos, 200/202 Centro Ca-
noas/RS

CLÍNICA GERAL
ATENDIMENTO GRATUITO
NO SINDICATO
Dr. SÉRGIO DA COSTA WALDMAN
De segunda a sexta-feira
Das 8 às 10h30  Fone: 3472-5223

OUTROS SERVIÇOS
ECOSSON - CLINICA DE
ECOGRAFIA E MAMOGRAFIA
Rua Frei Orlando, 75 Centro Canoas
Fone: 3476.5404
Rua Inconfidência, 593 Canoas
Fone: 3472.1794

LABORATÓRIO
SENHOR DOS PASSOS
Rua Tiradentes, 316/ Galeria São Luiz,
loja 13 - Centro - Canoas - 3472-1194

CLÍNICA VINADE
Clínico Geral, Cirurgia Geral, Cardio-
logista, Gastroenterologista, Ginecolo-
gista, Geriatria, Obstetrícia e Psicolo-
gia
Rua Santos Ferreira, 1758 - Marechal
Rondon - Canoas F: 3472-6703

Mais convênios no site:

www.sindec-rs.org.br

CONVÊNIOS DO
SINDICATOComerciários, em primeiro lugar quero agradecer a confian-

ça depositada em mim e na minha equipe para continuarmos le-
vando adiante o Sindec Canoas. Reforço que não conseguimos
chegar até aqui sem o apoio de todos.

Por isso, é com grande emoção e satisfação que verifica-
mos a enorme participação e envolvimento dos comerciários, tan-
to na hora de votar, quanto na apuração. Nosso muito obrigado a
todos! Podem ter certeza que continuaremos nos esforçando e
trabalhando muito para honrar a confiança que nos fez merecedo-
res do seu apoio!

Com a ampliação das dependências do Sindicato e constru-
ção do novo prédio anexo, tivemos o aumento da Escola Infantil e
isso ocasionou um maior conforto para a família comerciária, que
agora conta com mais vagas e turmas para deixar seus filhos.
Uma das novidades é o oferecimento de turno extra-classe para
crianças de 6 a 10 anos. Tudo isso, mantendo a mesma qualidade
de atendimento e educação que caracteriza a escola desde a sua
fundação.

Hoje, o Sindicato dos Comerciários de Canoas possui um
salão de festas totalmente equipado para receber evento de qual-
quer tamanho e é um dos melhores espaços para festas no muni-
cípio. E o melhor, a um preço especial para os sindicalizados da
categoria comerciária.

Chegam a nós vários depoimentos de pessoas que procu-
ram a administração do Sindicato para elogiar as
novas instalações e expressarem como estão satis-
feitas, seja falando do salão, seja comentando sobre
a Escola Infantil Pequeno Comerciário.

Ainda temos muita luta pela frente e o Sindicato
quer continuar trabalhando muito pela categoria. Uti-
lize seu Sindicato! Aproveite este espaço que é seu!

Tragédia de Realengo
comove trabalhadores

A Força Sindical, central da qual o
Sindec Canoas faz parte, lançou nota
oficial pedindo que seja respeitado
e faça-se valer o Estatuto do Desar-
mamento, que proibe a comercia-
lização e uso de armas por civis.

O Sindicato dos Comerciários
quer manifestar o seu apoio às famí-
lias enlutadas e expressar o desejo
de que eventos como esse nunca
mais aconteçam em nosso país, tão
marcado pela alegria e garra com que
os seu povo toca a vida adiante!
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A Escola Infantil que, recentemente, teve seu espaço aumentado por uma
iniciativa da diretoria do Sindicato, está ampliando também sua capacidade
de atendimento. Por isso, aproveita o �Informativo dos Comerciários� para
divulgar as vagas que ainda possui e conclamar os comerciários para que
prestigiem suas instalações, através de uma visita e inscrição de seus filhos,
que serão muito bem cuidados, educados e amados.

Confira as turmas e vagas disponíveis:
Berçário:
Pré maternal A
Pré maternal B
Maternal:
Maternal A
Maternal B
Infantil:
Jardim de Infância 1
Jardim de Infância 2
E a novidade:
Aulas extra-classe - 6 a 10 anos
Nos dois turnos. Aproveite!

ESCOLA INFANTIL PEQUENO COMERCIÁRIO

ELEIÇÕES NO SINDICATO

Traga seu filho para
fazer parte desta

história recheada de
cuidado, carinho e amor

Nos dias 22 e 23 de março, através dos votos deposi-
tados nas cinco urnas, sendo uma fixa (na sede em Canoas)
e mais quatro itinerantes que percorreram Nova Santa Rita,
Cachoeirinha e Gravataí, os comerciários confirmaram a
continuação da Chapa Única, encabeçada pelo presidente
Antonio Fellini, para gerir o destino do Sindec Canoas no
próximo mandato.

O pleito contou com a participação de Sindicatos de
várias cidades, na qualidade de mesários, apuradores e fis-
cais do bom andamento da votação.

A Comissão de Apuração foi dividida entre os Sindica-
tos dos Comerciários de Pelotas e Guaíba, e da Borracha,
de Gravataí.

Após o encerramento do processo eleitoral, o presiden-
te Antonio Fellini agradeceu o apoio recebido dos sócios e
a ajuda dos Sindicatos de Comerciários que vieram acom-
panhar o pleito, como os de São Leopoldo, Novo Hambur-
go, Pelotas, Guaíba  e do Sindicato da Borracha de Gravataí,
que trabalharam por dois dias na organização, coleta de
votos e apuração (seja na contagem de votos ou observa-
ção) e também da assessoria jurídica que esteve presente
durante todo o processo, �se houve grande aprovação de
nossa Chapa, é sinal de que o Sindicato está no rumo certo
e isso nos movimenta para trabalharmos mais e trazer be-
nefícios e ganhos para a categoria comerciária. Quero agra-
decer muito a grande participação e envolvimento dos
comerciários que, mesmo nos seus horários de trabalho,
votaram para eleger a diretoria do seu sindicato�, disse o
presidente reeleito.

Presidente Fellini é reeleito com 99% dos votos dos
comerciários para novo mandato à frente do Sindec Canoas

Comissão de apuração

Presidente Fellini agradeceu a grande participação dos
comerciários no pleito

Crianças aproveitam
as festinhas

de aniversário com
os coleguinhas de

sala de aula
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SEUS DIREITOS
Assédio moral:

quando está acontecendo?
O assédio moral se dá sempre que

uma pessoa tem ascendência profissi-
onal sobre outra (chefe x subordina-
do) e abusa dessa autoridade no sen-
tido de humilhar o colega de trabalho.

Você sabe identificar quando isso
está acontecendo? O Sindec Canoas
coloca aqui algumas frases que iden-
tificam o assédio moral, que para ser
caracterizado como tal, devem ser repetidas sempre
pelo abusador:

� Você é mesmo difícil... Não consegue aprender as coi-
sas mais simples! Até uma criança faz isso... e só você não
consegue!
� Não quer trabalhar... fique em casa! Lugar de doente é em
casa! Quer ficar folgando... descansando.... de férias pra dor-
mir até mais tarde....
� Se você não quer trabalhar... por que não dá o lugar pra
outro?
� Teu filho vai colocar comida em sua casa? Não pode sair!
Escolha: ou trabalho ou toma conta do filho!
� Ou você trabalha ou você vai a médico. É pegar ou lar-
gar... não preciso de funcionário indeciso como você!
� Pessoas como você... Está cheio aí fora!
� Você é mole... frouxo... Se você não tem capacidade para
trabalhar... Então porque não fica em casa?
� Não posso ficar com você! A empresa precisa de quem
dá produção!
� Não existe lugar aqui pra quem não quer trabalhar!
� Se você ficar pedindo saída eu vou ter de transferir você
de empresa... de posto de trabalho... de horário...
� Seu trabalho é ótimo, maravilhoso... mas a empresa neste
momento não precisa de você!
� Você me enganou com seu currículo... Não sabe fazer
metade do que colocou no papel.
� Vou ter de arranjar alguém que tenha uma memória boa,
pra trabalhar comigo, porque você.esquece tudo!
� A empresa não precisa de incompetente igual a você!

Rua Alberto Torres 224 - Centro - 92310-020 -
Canoas - RS F: (51) 3472-5223 / 3476-4363

Segunda a quinta-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: 8h30min às 11h / Tarde: 13h30min às 17h

Sextas-feiras: 8h30min às 11h / Tarde: 13h30 às 15h
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

Homologações na Sede
em Canoas

Estamos
de olho!

PISOS SALÁRIAIS DA CATEGORIA A
PARTIR DE NOVEMBRO/2010

COMÉRCIO VAREJISTA DE CANOAS,
CACHOEIRINHA E NOVA SANTA RITA

Salário Fixo: R$ 654,00
Salário misto (fixo + comissão): 729,00

Função de �Office Boy� R$ 545,00
SUPERMERCADOS

Salário Fixo: R$ 600,00
Salário misto (fixo + comissão): R$ 743,00

Função de �Office Boy� R$ 545,00
Empacotadores: salário mínimo legal

COMÉRCIO DE CONCESSIONÁRIAS DE CANOAS,
CACHOEIRINHA E NOVA SANTA RITA

Salário Fixo: R$ 723,00
Salário misto (fixo + comissão): R$ 809,00

Demais circulares consulte no site:
www.sindec-rs.org.br


