Ano XVIII - Julho/09

PALAVRA DO PRESIDENTE
OSindicatodosComerciáriosdeCanoasparticipaativamentehá
29 anos da história do município, que faz neste 2009, 70 anos de
emancipação.
Nossahomenagemàcidadequenosacolheéaampliaçãode
nossasdependênciasparadesempenharumtrabalhoacadadiamelhorpelacategoriacomerciáriadeCanoas.
Nestaediçãodenossoinformativo trazemosumpanoramadas
obrasdeampliaçãodoSindicato,asprincipaisatividadesrealizadas
pelaEscolaPequenoComerciárionoúltimomês,alémdeinformaçõessindicaiseconvênios.
O Sindicato está sempre de portas abertas para a categoria
comerciária de Canoas e região. Por isso, é necessário que os
comerciáriossejamsóciosdoSindicato,porqueseestivermosunidos
teremosmaiscondiçõesdereforçarnossaslutasealcançarmelhores
condiçõesdevidaetrabalhoparatodos.
TodososinvestimentosfeitosnoSindicatoeserviçosprestadossão

umretornodascontribuiçõesemensalidadespagaspeloscomerciários,
jáqueoSindicatonãoreceberecursospúblicosoudeentidadespatronais.
Assim,comerciários,venhamvisitarseuSindicato!Vejamondeo
seudinheiroestásendoempregado,tragamsuasopiniões,ideiase
sugestõesparaqueconsigamosconcretizarseusanseiosefazercom
queoSindecCanoas esteja,realmente,aoseuladoecumprindocom
asfunçõesdedefesadosinteressesdostrabalhadores.
QueremosparabenizarCanoasedizerque,noquedependerdos
comerciários,acidadesótenderáa
cresceracadadiamais!

Antonio Fellini, presidente
do Sindicato dos Comerciários
deCanoas

PLENÁRIA DA FORÇA SINDICAL NO RS PELA MELHORA
NAS RELAÇÕES DE TRABALHO E CONSOLIDAÇÃO DA FETRACOS
No dia 5 de junho, o novo Estatuto Social da Força (Nacional).
presidente do Sindicato dos
Segundo Cláudio Janta, presidente da Força RS “o movimento sinComerciários de Canoas, dical deve disputar socialmente uma concepção de democracia polítiAntônioFellini, juntamente ca e econômica e lutar para construir um novo ambiente onde os
com as lideranças que de- direitos sociais e econômicos dos trabalhadores e das maiorias do
fendem os trabalhadores povo sejam respeitados e promovidos. Para tanto, é fundamental imestiveram na Plenária Esta- pulsionar, no âmbito sindical e no âmbito político, alianças que repredual da Força Sindical-RS, sentem, nos diferentes níveis da administração do Estado, nos goverrealizada em Porto Alegre. nos e parlamentos, tais concepções”, ressaltou.
O ministro do Trabalho e
Na ocasião o MinisEmprego, Carlos Lupi e o deputado federal e presidente da Força Sindi- tro Carlos Lupi fez uma
cal, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho,também estiveram presentes.
surpresa aos presentes
Os temas discutidos na Plenária foram os mesmo previstos para o entregando a Carta Sin6ºCongressoNacionaldaForçaSindical-RS–queestámarcadoparaos dical da Fetracos - Fededias 29 a 31 de julho, em São Paulo – discutir e aprovar a agenda ração Intermunicipal de
programática da central e a ação sindical para os próximos quatro anos, Sindicatos de Trabalhaas políticas para a reto- dores no Comércio de
EXPEDIENTE
madadocrescimentoda Bens e de Serviços da
economia, reforma da Força Sindical no Estado
legislação sindical e tra- Rio Grande do Sul.
balhista;‘AgendadoTraPresidenteFellinijuntocomMinistrodoTrabalho,CarlosLupi,eAntenorFederizzi,
balho Decente’, discutir
DiretorFinanceirodoSindicatodosComerciáriosdeCanoas
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AMPLIAÇÃO DO SINDICATO: CONSTRUÇÃO DO ANEXO
As obras continuam a todo vapor! Aqui nas fotos, alguns momentos
decomoestáadiantadaaconstruçãodoprédioanexoqueterátrêsandares e servirá para ampliação da creche, construção de um novo salão de
festas e aumento no número de consultórios para atendimento médico e
odontológiconoSindicato.
A construção do prédio já está na fase de acabamentos, isolamento
acústico do salão, colocação de pisos, azulejamento nos banheiros, construção da cozinha com churrasqueira, parte elétrica e hidráulica já foram
concluídas, os consultórios médicos e odontológico já estão com divisória.
Todos os comerciários estão convidados a conferirem de perto o empreendimento que é da categoria e, também, uma homenagem à cidade
ao completar 70 anos!
Ampla churrasqueira
aguardará os eventos
dos comerciários
Piso está sendo
colocado e o prédio já
está na arrancada final
daconstrução

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO COMERCIÁRIO

Consultórios já tomam forma

ESCOLA DO PEQUENO COMERCIÁRIO COMEMORA 18 ANOS
Num dia 27 de julho, há 18 anos, o Sindicato implantou a Escola do Pequeno Comerciário, que era um anseio da categoria na época, já que os comerciários não
tinham onde deixar seus filhos ao sairem para trabalhar. Assim, sensiblizada com a situação da categoria,
a diretoria criou o espaço.
De lá para cá, já passaram pelas dependências da
escolinha mais de 1000 crianças. E os pequenos gostaram tanto da experiência que até hoje, já em idade
adulta, ainda visitam as educadoras para agradecer
tudo o que foi feito por elas, no tempo em que estiveram matriculadas lá.
Com a construção do novo prédio do Sindicato, será
ampliadaacapacidadedeatendimento.Segundoopresidente Fellini, “temos uma escola de 1º mundo que
recebe vários elogios dos comerciários pela dedicação,
conhecimento e carinho oferecido às crianças, e assim,
já recebemos pedidos até de pessoas de fora da categoria que querem matricular seus filhos. Isso demonstraaqualidadedoserviçoprestadopeloSindicatoeque
Momentosdascriançasnaescola:
vem sendo aperfeiçoado ao longo destes 18 anos”. oArraiá,aformaturadojardimeumpasseio

No ano de 2009 o Sindicato visitou várias empresas de Canoas para ver de perto as condições de
trabalho dos comerciários.
Cerca de 20 empresas foram denunciadas à Delegacia Regional de Trabalho pelos seguintes motivos:
— falta de depósito do recolhimento do FGTS;
— não pagamento dos salários até o 5º dia útil;
— não respeito do descanso em dias feriados;
— não entrega de contra-cheques aos comerciários;
— não pagamento integral das férias;
— funcionário sem Carteira de Trabalho assinada.

Estamos de Olho!
A Loja Benoit obriga os comerciários a descarregarem caminhões
de mercadorias às
2ªs e 5ªs, a partir
das 7h. Atividade
essaquenãoéobrigaçãodevendedores e funcionários,
mas de carregadores. Inclusive, este desvio de função está tirando emprego de outra categoria funcional.
Comerciário, se você tem alguma denúncia,
fale com o seu Sindicato! O sigilo é garantido e a tomada de providências também!
CONFIE!!!!
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O SINDICATO TEM CONVÊNIOS
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 uma pequena taxa para consultas médicas, os exames laboratoriais
oferecem desconto de até 70%.
CONVÊNIO
OUTROS SERVIÇOS
ACADEF
TRAUMA CENTER
nas seguintes especialidades:
Fone: 3466-1030 - Av. Guilherme Schell,
Psicologia Individual
7004 Canoas/RS - Próximo ao Shopping
Psicologia Familiar
Canoas
Fonoaudiólogo
Cardiologista, Clínico Geral, Med. do TrabaFisioterapeuta
lho, Clínico/Cirurgião, Urologista, FisioteraRua Fernando Abbot, 100
peuta , Fonoaudiologa, Gastro e Ecografia,
N. Sra. das Graças - Canoas
Gastro e Endoscopia,Gineco/Obstetra, NeuFone: 3466-9621 / 3466-9732
rologista,Nutricionista,Ortopedista/Traumatologia, Pediatra, Pneumologia, Psicóloga,
ODONTOLOGIA
Radiologista.
Dr. CARLOS EDUARDO W. INCK MAHL
Fone: 3472-0226 / 84085404
LABORATÓRIO OSVALDO CRUZ
Rua Domingos Martins,111 Sala 603
Fone: 3472-1194
Edifício Santa Mônica – Canoas/RS
Gal. São Luiz, s/104 Centro - Canoas - RS
OFTALMOLOGIA
MICROLINS CANOAS
Dr. NELSON TELICHEVESKIE
Cursos de Capacitação Profissional
Fone: 3476-5022
Rua Ipiranga, 95 Sala 402 Centro Canoas/RS Rua Tiradentes, 310/sala 02
Idiomas, Supletivo, Informática, Turismo,
Atendimento e Vendas, Rotinas AdminisPEDIATRA
trativas, Cursos VIP. Pagamentos com cheque
Dr. CLÁUDIO MARCONATTO
Fone: 3476-5395
pré-datada, cartão de crédito ou boleto
Rua Sete Povos, 200/202 Centro Canoas/RS bancário. Descontos especiais. Informe-se!

O COMERCIÁRIO USUFRUI
NO SINDICATO
ESCOLA PEQUENO COMERCIÁRIO
Contribuindoparaaeducaçãoefacilitandooacessodos
trabalhadoresnocomérciooSindicatodosComerciários,
oferecedesde1991aCrecheOPequenoComerciário.
AbertodeSegundaaSextadas07h30às19h30eaos
sábadosaté18h30,comcapacidadeparacercade100
criançasde4mesesa6anos.
ACrechePequenoComerciárioaindatemalgumasvagas,
matriculeseufilhoaqui.Elevaireceberomelhoratendimentoevocêvaitrabalharcomtranqüilidade.

·ASSISTÊNCIA JURÍDICA
NoSindicatodosEmpregadosnoComérciodeCanoaso
comerciárioencontraorientaçãoquantoaseusdireitose
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
CÍVEL: DRA. PATRÍCIA LEANDRO
Rua Ipiranga,95/ sl. 507 - Centro - Canoas Fones: 3476-2091 / 8467-9043

ALISTACOMPLETAVOCÊENCONTRANOSINDICATO!

40 horas semanais:
primeira etapa vencida

Uma comissão formada na Câmara dos Deputados especialmente para discutir o assunto aprovou em 30 de junho,emvotaçãosimbólicaeporunanimidade,areduçãoda
jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem
diminuição dos salários. Também foi aprovado o aumento
dahoraextrade50%para75%daremuneração.Osdefensoresdapropostasemobilizarãoagoraparalevaramatéria
à votação em plenário. Por ser emenda constitucional (PEC
231/95), tem de ser aprovada em dois turnos na Câmara,
por pelo menos 308 deputados, e depois apreciada pelo
Senado.
Parlamentaresligadosaempresárioscontráriosàemenda preferem adiar a votação em plenário, para evitar o desgastedovotocontrário.Jáosrepresentantesdemovimentos
sindicaispretendemapresentarumpedidodeurgência,que
garante prioridade à matéria.
Cerca de 700 sindicalistas acompanharam a votação
do parecer favorável à redução da jornada, e fizeram uma
ruidosacomemoraçãoaofimdareuniãodacomissãoespecial. A proposta tramita no Congresso há 14 anos.
O Sindec Canoas participou com o recolhimento de assinaturas para um abaixo-assinado nas cidades de representação, fazendo com que a comunidade participasse ativamente na concretização das proposta, que, se passar, haverá a geração de mais de 2 milhões de empregos.

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: 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
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