Sindicato na luta pelos
comerciários

O SINDICATO É SEU
Escola de Educação Infantil
Pequeno Comerciário
comemora
16 anos de atividades

Os benefícios oferecidos
pelo Sindicato
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Governo amplia proteção
às mulheres

PALAVRA DO PRESIDENTE
É com grande alegria que chegamos ao
16º aniversário da Escola de Educação Infantil
Pequeno Comerciário! Foi uma grande conquista para a categoria comerciária, já que a
dificuldade em encontrar um local adequado,
de qualidade e que atendesse às necessidades diárias de seus filhos, era uma preocupação das mães comerciárias. E há quase duas
décadasosindicatoatendeuaesteanseio,primeiro em formato creche e hoje funcionando
como escola, a plenos pulmões.
Os grandes diferenciais desta Escola é ter
surgido a partir de uma necessidade real da
categoria e hoje ser considerada modelo de
educação nopaís.Estamostodosdeparabéns!
O Sindicato aproveita esta edição de seu
informativo, também, para convidar você
comerciários a juntar-seanós.Venhaaproveitar todos os benefícios de ser um associado do
Sindec! Você pode entrar em contato pelos telefones e endereços constantes nestas páginas. Estamos aguardando sua visita!
Lembre sempre: é através de entidades
associativas que poderemos crescer como seres humanos, cidadãos e como trabalhadores
e, em conseqüência disso, construir um mundo melhor!

Antonio Fellini,
presidente do
Sindicato dos
Comerciários
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SINDICATO OFERECE BENEFÍCIOS:
·ESCOLA PEQUENO COMERCIÁRIO
ContribuindoparaaeducaçãoefacilitandooacessodostrabalhadoresnocomérciooSindicatodosComerciários,
oferecedesde1991aCrecheOPequenoComerciário.AbertodeSegundaaSextadas07:30às19:30heaos
sábadosaté18:30h,comcapacidadeparacercade100criançasde4mesesà6anos.
A Creche Pequeno Comerciário ainda tem algumas vagas, matricule seu filho aqui. Ele vai receber o melhor
atendimentoevocêvaitrabalharcomtranqüilidade.
·ASSISTÊNCIA JURÍDICA
NoSindicatodosEmpregadosnoComérciodeCanoasocomerciárioencontraorientaçãoquantoaseusdireitose
devereslegaisparacausastrabalhistas.
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

MAIS UMA CONQUISTA PARA VOCÊ COMERCIÁRIO
O Sindicato dos Empregados no Comércio de Canoas, Cachoeirinha, Gravataí e Nova Santa Rita,
mantém convênio com diversos médicos. O atendimento é realizado no consultório do profissional
para maior comodidade do comércio. Para utilizar o serviço médico e os demais convênios que o
Sindicato oferece, basta que o comerciário seja associado do Sindicato e efetue o pagamento de
umapequenataxaparaasconsultasmédicas,osdemaisconvêniosoferecemdescontodeaté70%.
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: 3472.15.00RUAXVDEJANEIRO,184-8ºANDAR-ALTOSDA
PAQUETÁ - CENTRO – CANOAS.
ClínicoGeral,Urologista,Pediatra,Gastro,Cardiologista,
Ortopedista,Geriatria,Oftalmologista,Nefrologista,Fisioterapeuta.Examescomdescontosespeciais:laboratório,ambulatoriais,radiológicos,testeesteira,ECG,EEG,
vasectomia,endoscopia-apresentaçãodacarteira
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,
GastroeEcografia,GastroeEndoscopia,Gineco/Obstetra,Neurologista,Nutricionista,Ortopedista/Traumatologia,Pediatra,Pneumologia,Psicóloga,Radiologista.
LABORATÓRIOOSVALDOCRUZ
Fone:3472-1194
Gal.SãoLuiz,s/104Centro-Canoas-RS

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 luta por seus direitos!
Pois, sem luta não há vitória!

Informativo dos Comerciários

Escola de Educação Infantil
Pequeno Comerciário comemora
16 anos
Sempre renovada e sendo considerada Escola de Educação Infantil modelo, a Escola do
Pequeno Comerciário, mantida com recursos do próprio sindicato, comemora, no dia 27 de
julho, 16 anos de uma existência pautada por muita felicidade!
Ao chegarem, as crianças são esperadas com o café da manhã, mais tarde vem a hora do
lanche e depois é servido o almoço. À tarde é novamente hora de lanchar e, antes de retornarem
às suas casas, é servido o jantar.
Cabe salientar que as atividades recreação e passeios também fazem parte do dia-a-dia da
gurizada.
A Escola possui berçário, maternal I, maternal II e o Jardim.
Nestes 16 anos foram várias as famílias beneficiadas já que as vagas são para crianças de
4 meses a 6 anos de idade. E todo o esforço que o Sindicato possa realizar para manter um
Peçasdeteatroeencenações...
ambiente e atividades de altíssima qualidade, é nada, comparado ao sorriso das crianças.
Ao longo do ano, a Escola realiza, a comemoração das principais datas: Páscoa, Dia das
Mães e dos Pais, Festa Junina, Dia da Criança e Natal, onde as crianças se vestem conforme a
comemoração. Encenação de peças teatrais que valorizam o aprendizado e despertam nas
crianças a criatividade, também são práticas educacionais constantes na agenda da Escola.
AEscoladispõedeumaestruturapara,alémdaeducação,aalimentaçãodospequenos,que
entram às 7h30 até às 19h30,
de segunda a sexta e aos sábados até às 18h30, e tem capacidadeparaatender100crianças.
OSindicatoestáemnegociação para a aquisição de um terreno que fica ao lado do Sindec,
onde será ampliada a área do
refeitório.
Parabéns Escola de Educação Infantil Pequeno Comer... estimulam a criatividade das crianças
ciário! Parabéns a todos os
comerciários que apóiam e conOs pais prestigiam os filhos
fiam neste projeto!

Festa com bolo e refrigerante faz a alegria dos pequenos
Na festa junina a encenação do casamento caipira
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SALÁRIO-MATERNIDADE:
Seguradas da previdência poderão requerer O salário-maternidade se o nascimento ou a adoção do bebê ocorrer no período de graça
OpresidentedaRepública,LuizInácioLuladaSilva,assinounodia13/06/07oDecreton°6.122,publicadono
DiárioOficialdaUniãodehoje,quealteraaregraatualdosalário-maternidade,pagopelaPrevidênciaSocial.O
Decretobeneficiaasseguradasqueforamdemitidas,apedidoouporjustacausa,ouquedeixaramdecontribuir.
AtéapublicaçãodoDecreto,asseguradasdaPrevidênciaSocialsótinhamdireitoaobenefícioenquanto
mantivessem a relação de emprego ou enquanto contribuíam. A partir de agora, terão direito ao saláriomaternidadeseonascimentoouadoçãodofilhoocorrernoperíododegraça.Esseperíodoéumaproteção
previdenciária,quegaranteorecebimentodosbenefícios,mesmoqueasseguradasnãoestejamcontribuindo.
Operíododegraça,nocasodosalário-maternidade,podevariarde12a36meses.Operíodode12meses
valeparatodasasseguradas,independentementedotempodecontribuição.Jáode24meseséparaasquetêm
maisde10anosdecontribuição.Essesprazospodemserampliadosemmais12mesesparaaseguradaque
comprovaracondiçãodedesempregopormeioderegistronoMinistériodoTrabalhoeEmprego
Benefício -Osalário-maternidadeéomaisexclusivodireitoprevidenciáriodamulher.São120diasde
licençaasseguradosàmãe,devidosapartirdeoitavomêsdegestação(comprovadoporatestadomédico)oua
partirdonascimento(comprovadocomacertidãodenascimento).Emcasosdeadoção,aslicençasvariamde120
dias(bebêsatéumano),60dias(criançasdeumaquatroanos)e30dias(criançasde-quatroaoitoanos).
Essebenefícioédeextremaimportânciaparaasmães,que,pormotivosbiológicos,precisamdedescanso
pararecuperarodesgastefísicoementalprovocadopelopartoe,ainda,dispordetempoparaosprimeiros
cuidadosessenciaisdorecém-nascido,comoaamamentação.
Paraaseguradaempregada,empregadadomésticaetrabalhadoraavulsa,nãoénecessáriotempode
carência.Jáasautônomas,donas-de-casaeseguradasespeciaisrurais,devemtercontribuído,pelomenos,10
mesesantesdesolicitarobenefício.
Éimportanteobservarque,apartirdesetembro
de2003,opagamentodosalário-maternidadedas
gestantesempregadaspassouaserfeitodiretamente
pelasempresas,quesãoressarcidaspelaPrevidência
DICAS DO SINDICATO
Social.ObenefíciodevidoàsseguradasdesempregadasapartirdapublicaçãodoDecreton°6.122/2007
*Aoserdemitidoexijaumacópiadoavisoprévioe
serápagodiretamentepelaPrevidênciaSocial.
leiacomatençãoantesdeassinar.
Orequerimentoparaosalário-maternidadepode
*Nãoassinedocumentosembranco.
serfeitopelaInternetouemumasdasAgênciasda
*Assineoubataseupontosemprenohorárioque
PrevidênciaSocial,quefuncionamde8hàs18h.Para
realmentetrabalhou;
maioresinformações,ainteressadapodeacessara
*Seusaláriodeveserpagoatéo5°diaútil.
páginadaPrevidênciaSocialwww.previdencia.gov.br
*Façacomqueconsteemsuacarteiraprofissional
ouligarparaaCentraldeTeleatendimentononúmero
oseusaláriorealparaquevocênãosaiaperdendo.
135.
*Antesdeassinarrecibosconfiraovalor.
*Quandovocêassinarcontratodetrabalhoexija
Estagiário:
umacópia.
tome cuidado
*Nomomentodesuaadmissãoexijaoregistroem
suacarteiraprofissional.
Tem empresas infringindo a Lei
*TodotrabalhadortemdireitoarecebervaletransO Sindicato dos Comerciários está
porteemquantidadesuficienteparasedeslocarde
alertando todos os trabalhadores que estão
casaparaotrabalhoevice-versa,casovocêpegue
fazendo estágio remunerado em empresas
4ônibuspordiatemdireitoa4valestransportepordia
do comércio. Confira estes itens:
* Intervalo - Todos comerciários tem direito a 15
ALERTA 1: Não existem escolas regulares (reminutospordiadeintervaloparalanche.
conhecidaspeloMEC),queformemvendedo*Maquilagem-Obrigaçãodasempresas,quando
res ou balconistas. Portanto, não há como ser
exigirem queaempregadatrabalhemaquilada,
estagiário nestas áreas.
fornecermaterialnecessárioquedeveráseradeALERTA 2: Todo o estágio, (conforme a LEI)
quadoàtezdaempregada.
terá que ser feito na área de abrangência do
*Assentosnolocaldetrabalho-Asempresasficam
obrigadas a colocar assentos no local de serviço,
seu curso regular. Exemplo: quem estiver curparausodosempregadosquetenhampor atividasando magistério, tem que fazer seu estágio
deoatendimentoaopúblico.
numaescolaregularereconhecidapeloMEC.
* Ocomerciárioquetenhacompletoscincoanosna
(não há escola no comércio).
mesmaempresa,temdireitoareceber6%aomês,
ALERTA 3: existem muitas empresas que esdequinqüênio,nototaldaremuneraçãopercebida.
tão usando estagiários irregularmente e pa*Todamãecomerciáriatemdireitoaoauxiliocreche
gando R$ 380,00, quando o salário do
novalorde10%dopisodacategoria,independente
comerciário varejista é de, no mínimo, R$
deestarnacrecheounão.

494,00.
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O Sindicato é seu
Vocêjádeveterseperguntado,pordiversasvezes,
sobreoqueéotaldescontoassistencial.
MasvocêsabiaqueestaéaprincipalformademanutençãodoSindicato?Assim,semreceberestacontribuição,elenãotempossibilidadedecontinuarsuasatividadeseofereceravocêtodososbenefíciosquecolocaà
suadisposição.
Estapequenataxapagapeloscomerciários,foiadotadaparaquepossamseroferecidostaisatendimentos,e
além desdes serviços prestados,o Sindicato tem várias
despesas,comoalugueldassub-sedes,materialdeescritório,tarifas,telefone,água,luz,materiaisdedivulgação,
manutençãodaCrechePequenoComerciárioe24funcionários.
Enfim,vocêpercebeuquesuapequenacontribuição,
talvezsignifiquemuito paraoseubolso,maséextremamenteimportanteparaobemcomumdoscomerciários?

Campanha Salarial Unificada
O Sindicato dos
ComerciáriosdeCanoas,
une-seàFederaçãodos
EmpregadosnoComérciodeBenseServiçosdo
RS,Fecosul,paraaCampanhaSalarialUnificada,
visandoprincipalmentea
valorizaçãodaprofissão
decomerciário.Embora
adata-basesejaemnovembro,jáestamosnosmobilizandopormelhorescondiçõesdesaláriosetrabalho.
O comerciário é a categoria que recebe o menor
salárioequetrabalha,emmédia,56horassemanais.
Tambémfoiapontadoquearotatividadenosetorcontribui
com o arrocho salarial, onde a média dos salários dos
demitidosteveumareduçãode12,40%dosadmitidos,
segundopesquisadoDIEESE.

Homologações na Sede em Canoas
RuaAlbertoTorres224-Centro-92310-020Canoas-RS-Fone:(51)3472-5223/3476-4363
Segundaaquinta-feira
Manhã:8h30minàs11h
Tarde:13h30minàs17h
Sexta-feira
Manhã:8h30minàs11h
Tarde:13h30minàs15h
Homologaçõesna
Sub-sededeCachoeirinha
Av.Gen.FloresdaCunha,1320/101-CentroCachoeirinha-RS-Fone:3470-3657
Segundaaqiunta-feira:9hàs11h
Tarde:14às17h
Homologaçõesna
Sub-sededeGravataí
DorivalC.L.deOliveira,343/212-Centro-Gravataí
-RS-Fone:30425517
Segundaasexta-feira
Manhã:9às11h
Tarde:14às17h

Informativo dos Comerciários

