
Sindicato na luta pelos
comerciários

O SINDICATO É SEU
Escola de Educação Infantil

Pequeno Comerciário
comemora

16 anos de atividades
Governo amplia proteção

às mulheres

Os benefícios oferecidos
pelo Sindicato
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SINDICATO OFERECE BENEFÍCIOS:
·ESCOLAPEQUENOCOMERCIÁRIO
ContribuindoparaaeducaçãoefacilitandooacessodostrabalhadoresnocomérciooSindicatodosComerciários,
oferecedesde1991aCrecheOPequenoComerciário.AbertodeSegundaaSextadas07:30às19:30heaos
sábadosaté18:30h,comcapacidadeparacercade100criançasde4mesesà6anos.
ACrechePequenoComerciárioaindatemalgumasvagas,matriculeseufilhoaqui.Elevai receberomelhor
atendimentoevocêvaitrabalharcomtranqüilidade.

·ASSISTÊNCIAJURÍDICA
NoSindicatodosEmpregadosnoComérciodeCanoasocomerciárioencontraorientaçãoquantoaseusdireitose
devereslegaisparacausastrabalhistas.

Dr.BRUNOKAHLEFILHO - Dr.MOACIRBITENCOURT - Dra.CRISTIANEVIEGASRECH
HORÁRIODEATENDIMENTO:3ªE5ªDAS15:30 ÀS17:00HORAS

NASEDEDOSINDICATOEMCANOAS.
Cachoeirinha:Av.Floresdacunha,1320/103-Centro Fone:3470-5804ou3470-1438
Gravataí:R.DorivalCândidodeOliveira,343/108 Fone:3488-1844ou3488-4989

COMERCIÁRIOS ASSOCIA-TE!
A sua participação e muito importante.

Trazendo 2 fotos 3x4, a carteira profissional e uma fotomais documen-
tos 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!

Dr.SERGIODACOSTAWALDMANN
MÉDICO-ATENDIMENTOGRATUÍTO

desegundaàsexta-feira
das8às10h30min Fone:3472-5223
NasededoSindicatoemCanoas

RuaAlbertoTorres,224�Centro�Canoas/RS

CLINICA MÉDICA � FONE: 3472.15.00-
RUAXVDEJANEIRO,184-8ºANDAR-ALTOSDA
PAQUETÁ -CENTRO�CANOAS.
ClínicoGeral,Urologista,Pediatra,Gastro,Cardiologista,
Ortopedista,Geriatria,Oftalmologista,Nefrologista,Fi-
sioterapeuta.Examescomdescontosespeciais:labora-
tório,ambulatoriais,radiológicos,testeesteira,ECG,EEG,
vasectomia,endoscopia-apresentaçãodacarteira

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

TRAUMACENTER -Fone:3466-1030
Av. GuilhermeSchell,7004Canoas/RS
PróximoaoShoppingCanoas
Cardiologista,ClínicoGeral,Med.doTrabalho,Clínico/
Cirurgião,Urologista,Fisioterapeuta,Fonoaudiologa,
GastroeEcografia,GastroeEndoscopia,Gineco/Obs-
tetra,Neurologista,Nutricionista,Ortopedista/Trauma-
tologia,Pediatra,Pneumologia,Psicóloga,Radiologista.

LABORATÓRIOOSVALDOCRUZ
Fone:3472-1194
Gal.SãoLuiz,s/104Centro-Canoas-RS

MAIS UMA CONQUISTA PARA VOCÊ COMERCIÁRIO
OSindicatodosEmpregadosnoComérciodeCanoas,Cachoeirinha,GravataíeNovaSantaRita,
mantémconvêniocomdiversosmédicos.Oatendimentoérealizadonoconsultóriodoprofissional
paramaior comodidadedocomércio.Parautilizaro serviçomédicoeosdemais convêniosqueo
Sindicatooferece,bastaqueocomerciário sejaassociadodoSindicatoeefetueopagamentode
umapequenataxaparaasconsultasmédicas,osdemaisconvêniosoferecemdescontodeaté70%.

PALAVRA DO PRESIDENTE

AntonioFellini,
presidentedo
Sindicatodos
Comerciários

É comgrandealegria que chegamosao
16ºaniversáriodaEscoladeEducaçãoInfantil
PequenoComerciário! Foi umagrande con-
quistaparaacategoria comerciária, jáquea
dificuldade emencontrarumlocaladequado,
dequalidadeequeatendesseàsnecessida-
desdiáriasdeseus filhos,eraumapreocupa-
çãodasmães comerciárias. Eháquaseduas
décadasosindicatoatendeuaesteanseio,pri-
meiroemformatocrecheehoje funcionando
comoescola,aplenospulmões.

OsgrandesdiferenciaisdestaEscolaé ter
surgidoapartir deumanecessidade real da
categoria ehoje ser consideradamodelode
educação nopaís.Estamostodosdeparabéns!

OSindicatoaproveitaestaediçãode seu
informativo, também, para convidar você
comerciáriosajuntar-seanós.Venhaaprovei-
tar todososbenefíciosdeserumassociadodo
Sindec!Vocêpodeentraremcontatopelos te-
lefones eendereços constantes nestas pági-
nas.Estamosaguardandosuavisita!

Lembre sempre: é através de entidades
associativasquepoderemoscrescercomose-
reshumanos,cidadãosecomotrabalhadores
e,emconseqüênciadisso, construirummun-
domelhor!

EXPEDIENTE

PublicaçãodoSindicatodosEmpregados
noComérdiodeCanoas

Antonio Fellini
Presidente

Luiz Nunes Leandro
Secretário

Antenor Mariano Federizzi
Diretor Financeiro

Iara Tossi
Diretora Social

JornalistaResponsável: IsabelCristinaRomeu
Rodrigues-RPMTnº7403
Produção:Via3Publicações-(51)3485-3915
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Escola de Educação Infantil
Pequeno Comerciário comemora

16 anos
Sempre renovadae sendo consideradaEscola de Educação Infantilmodelo, a Escola do

PequenoComerciário,mantida comrecursos dopróprio sindicato, comemora, nodia27de
julho, 16anosdeumaexistênciapautadapormuita felicidade!

Aochegarem,as crianças sãoesperadas comocafédamanhã,mais tardevemahorado
lancheedepoiséservidooalmoço.Àtardeénovamentehoradelanchare,antesderetornarem
às suas casas, é servidoo jantar.

Cabesalientarqueasatividadesrecreaçãoepasseios tambémfazempartedodia-a-diada
gurizada.

AEscolapossuiberçário,maternal I,maternal II eo Jardim.
Nestes16anos foramváriasas famíliasbeneficiadas jáqueasvagas sãoparacriançasde

4meses a6anos de idade. E todoo esforço queo Sindicato possa realizar paramanter um
ambienteeatividadesdealtíssimaqualidade,énada, comparadoaosorrisodascrianças.

Ao longodoano, a Escola realiza, a comemoraçãodasprincipais datas: Páscoa,Diadas
MãesedosPais, Festa Junina,DiadaCriançaeNatal, ondeas crianças sevestemconformea
comemoração. Encenaçãodepeças teatrais que valorizamoaprendizadoedespertamnas
criançasacriatividade, tambémsãopráticaseducacionais constantesnaagendadaEscola.

AEscoladispõedeumaestruturapara,alémdaeducação,aalimentaçãodospequenos,que
entramàs 7h30até às 19h30,
de segundaasextaeaos sába-
dosatéàs18h30,e temcapaci-
dadeparaatender100crianças.

OSindicatoestáemnegocia-
ção paraaaquisiçãodeumter-
renoqueficaaoladodoSindec,
onde será ampliada a área do
refeitório.

Parabéns Escola de Educa-
ção Infantil Pequeno Comer-
ciário! Parabéns a todos os
comerciáriosqueapóiamecon-
fiamnesteprojeto!

Peçasdeteatroeencenações...

... estimulamacriatividadedascrianças

Ospaisprestigiamos filhos

Nafesta juninaaencenaçãodocasamentocaipira

Festa comboloe refrigerante fazaalegriadospequenos
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Homologações na Sede em Canoas
RuaAlbertoTorres224-Centro-92310-020-

Canoas-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-Centro-

Cachoeirinha-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

O Sindicato é seu
Vocêjádeveterseperguntado,pordiversasvezes,

sobreoqueéotaldescontoassistencial.
Masvocêsabiaqueestaéaprincipalformadema-

nutençãodoSindicato?Assim,semreceberestacontri-
buição,elenãotempossibilidadedecontinuarsuasativi-
dadeseofereceravocêtodososbenefíciosquecolocaà
suadisposição.

Estapequenataxapagapeloscomerciários,foiado-
tadaparaquepossamseroferecidostaisatendimentos,e
alémdesdesserviçosprestados,oSindicatotemvárias
despesas,comoalugueldassub-sedes,materialdeescri-
tório,tarifas,telefone,água,luz,materiaisdedivulgação,
manutençãodaCrechePequenoComerciárioe24funcio-
nários.

Enfim,vocêpercebeuquesuapequenacontribuição,
talvezsignifiquemuito paraoseubolso,maséextrema-
menteimportanteparaobemcomumdoscomerciários?

Estagiário:
tome cuidado

Tem empresas infringindo a Lei
O Sindicato dos Comerciários está

alertando todosos trabalhadoresqueestão
fazendoestágio remuneradoemempresas
docomércio.Confiraestes itens:
ALERTA1:Nãoexistemescolas regulares (re-
conhecidaspeloMEC),queformemvendedo-
resoubalconistas.Portanto,nãohácomoser
estagiárionestasáreas.
ALERTA 2: Todo o estágio, (conforme a LEI)
teráqueser feitonaáreadeabrangênciado
seucursoregular.Exemplo:quemestivercur-
sandomagistério, temque fazer seuestágio
numaescolaregularereconhecidapeloMEC.
(nãoháescolanocomércio).
ALERTA3:existemmuitasempresasquees-
tãousandoestagiários irregularmenteepa-
gando R$ 380,00, quando o salário do
comerciário varejista é de, nomínimo, R$
494,00.

CampanhaSalarial Unificada
O Sindicato dos

ComerciáriosdeCanoas,
une-seàFederaçãodos
EmpregadosnoComér-
ciodeBenseServiçosdo
RS,Fecosul,paraaCam-
panhaSalarialUnificada,
visandoprincipalmentea
valorizaçãodaprofissão
decomerciário.Embora
adata-basesejaemno-
vembro,jáestamosnosmobilizandopormelhorescondi-
çõesdesaláriosetrabalho.

Ocomerciárioéacategoriaquerecebeomenor
salárioequetrabalha,emmédia,56horassemanais.
Tambémfoiapontadoquearotatividadenosetorcontribui
comoarrochosalarial,ondeamédiadossaláriosdos
demitidosteveumareduçãode12,40%dosadmitidos,
segundopesquisadoDIEESE.

OpresidentedaRepública,LuizInácioLuladaSilva,assinounodia13/06/07oDecreton°6.122,publicadono
DiárioOficialdaUniãodehoje,quealteraaregraatualdosalário-maternidade,pagopelaPrevidênciaSocial.O
Decretobeneficiaasseguradasqueforamdemitidas,apedidoouporjustacausa,ouquedeixaramdecontribuir.

AtéapublicaçãodoDecreto,asseguradasdaPrevidênciaSocialsótinhamdireitoaobenefícioenquanto
mantivessemarelaçãodeempregoouenquantocontribuíam.Apartirdeagora, terãodireitoaosalário-
maternidadeseonascimentoouadoçãodofilhoocorrernoperíododegraça.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
Social.Obenefíciodevidoàsseguradasdesemprega-
dasapartirdapublicaçãodoDecreton°6.122/2007
serápagodiretamentepelaPrevidênciaSocial.

Orequerimentoparaosalário-maternidadepode
serfeitopelaInternetouemumasdasAgênciasda
PrevidênciaSocial,quefuncionamde8hàs18h.Para
maioresinformações,ainteressadapodeacessara
páginadaPrevidênciaSocialwww.previdencia.gov.br
ouligarparaaCentraldeTeleatendimentononúmero
135.

SALÁRIO-MATERNIDADE:
SeguradasdaprevidênciapoderãorequererO salário-maternidade seonascimentoouaado-
çãodobebêocorrernoperíododegraça

DICAS DO SINDICATO
*Aoserdemitidoexijaumacópiadoavisoprévioe
leiacomatençãoantesdeassinar.
*Nãoassinedocumentosembranco.
*Assineoubataseupontosemprenohorárioque
realmentetrabalhou;
*Seusaláriodeveserpagoatéo5°diaútil.
*Façacomqueconsteemsuacarteiraprofissional
oseusaláriorealparaquevocênãosaiaperdendo.
*Antesdeassinarrecibosconfiraovalor.
*Quandovocêassinarcontratodetrabalhoexija
umacópia.
*Nomomentodesuaadmissãoexijaoregistroem
suacarteiraprofissional.
*Todotrabalhadortemdireitoarecebervaletrans-
porteemquantidadesuficienteparasedeslocarde
casaparaotrabalhoevice-versa,casovocêpegue
4ônibuspordiatemdireitoa4valestransportepordia
* Intervalo-Todoscomerciários temdireitoa15
minutospordiadeintervaloparalanche.
*Maquilagem-Obrigaçãodasempresas,quando
exigirem queaempregadatrabalhemaquilada,
fornecermaterialnecessárioquedeveráserade-
quadoàtezdaempregada.
*Assentosnolocaldetrabalho-Asempresasficam
obrigadasacolocarassentosnolocaldeserviço,
parausodosempregadosquetenhampor ativida-
deoatendimentoaopúblico.
* Ocomerciárioquetenhacompletoscincoanosna
mesmaempresa,temdireitoareceber6%aomês,
dequinqüênio,nototaldaremuneraçãopercebida.
*Todamãecomerciáriatemdireitoaoauxiliocreche
novalorde10%dopisodacategoria,independente
deestarnacrecheounão.


