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EXPEDIENTE

Comerciários, o Sindicato está
completando 30 anos.

São três décadas de trabalho ár-
duo, mas prazeroso, porque voltado
para uma categoria de muito valor:
a comerciária.

Neste tempo de caminhada só
andamos para a frente (estagnação
nunca fez parte de nosso vocabulá-
rio) e, agora, na amplicação da sede
com a construção do prédio novo
anexo, pode ser dito que é mais um
sonho que se concretiza.

Com esta realização estamos
ampliando a capacidade de nossa
Escola do Pequeno Comerciário, que
tantas crianças já ajudou a formar e
continuará fazendo, mas conseguin-
do atingir a um número maior de fa-
mílias comerciárias.

Também serão implantados con-
sultórios médicos e odontológicos. O
que facilitará a vida da categoria.

Na entrevista que concedi para
esta edição de nosso informativo,
vocês poderão ter ideia de nossas
próximas metas que, com o apoio de
todos, conseguiremos atingir!

Boa leitura e um grande abraço
em cada um,

Ponto Eletrônico: bom para o comerciário?
A Portaria Nº 1.510, de 21 de agosto de 2009, disciplina o registro eletrônico de ponto e a

utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - SREP previsto no artigo 74, parágrafo 2º da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Se o ponto for utilizado como rege a Portaria (obrigatório a partir de agosto/2010), o trabalhador
ficará mais protegido no que tange ao recebimento de horas-extras.

Mas lembre-se: só poderá reclamar e receber o valor das horas-extras o empregado que tiver
o ticket que será emitido pelo ponto.

Fiscalização do Ponto Eletrônico começa em 26 de agosto
Foi publicada na terça-feira (27/07), no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa (IN)

nº 85, que disciplina a fiscalização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP). O documento
estabelece os procedimentos que devem ser observados pelos Auditores Fiscais do Trabalho
(AFTs) durante a fiscalização das empresas que adotam o Ponto Eletrônico. A IN mantém o prazo
para a entrada da portaria em vigor em 26 de agosto, estabelecendo os critérios da dupla visita
dos Auditores Fiscais.

Aqui, algumas questões sobre o assunto:
1. Quais são os principais pontos da
Portaria MTE 1.510/2009?
a. Proíbe todo tipo de restrição à marcação de
ponto, marcações automáticas e alteração dos
dados registrados;
b. Estabelece requisitos para o equipamento
de registro de ponto, identificado pela sigla REP
(Registrador Eletrônico de Ponto);
c. Obriga a emissão de comprovante da
marcação a cada registro efetuado no REP;
d. Estabelece os requisitos para os programas
que farão o tratamento dos dados oriundos do
REP;
e. Estabelece os formatos de relatórios e
arquivos digitais de registros de ponto que o
empregador deverá manter e apresentar à
fiscalização do trabalho.
2. O empregador pode restringir o horário
de marcação de ponto?
Não. Nenhuma restrição à marcação é
permitida.
3. A portaria 1.510 trata do controle de
acesso do empregado ao local de
trabalho?
Não. A portaria trata exclusivamente do

controle de jornada de trabalho. O acesso ao
local de trabalho, seja por catraca eletrônica
ou qualquer outro meio, por empregados ou
qualquer pessoa é determinado pelo poder
diretivo do empregador sobre seu
estabelecimento, respeitadas as restrições
previstas na legislação.
4. As faltas abonadas, licenças e períodos
de férias devem ser listadas no ACJEF e
no Relatório Espelho de Ponto?
Não, apenas os dias em que o trabalhador deve
cumprir jornada devem ser listados. Observe
que as faltas, sejam parciais ou integrais,
devem constar do ACJEF e do Relatório Espelho
de Ponto.
5. Se o empregado, sem autorização do
empregador, efetuar marcação de saída
após o horário de sua jornada, qual o
procedimento deve ser adotado?
O SREP deve registrar os horários efetivamente
trabalhados. Se o empregado tiver trabalhado,
o horário deve ser considerado para efeito de
pagamento. O programa de tratamento prevê
a possibilidade de correções. A justificativa da
correção será analisada pelo auditor-fiscal do
trabalho no momento da fiscalização.

CONVÊNIO
ACADEF
nas seguintes especialidades:
Psicologia Individual / Psicologia Familiar /
Fonoaudiólogo / Fisioterapeuta
Rua Fernando Abbot, 100 -N. Sra. das Graças - Canoas
Fone: 3466-9621 / 3466-9732

ODONTOLOGIA
Dr. CARLOS EDUARDO W. INCK  MAHL
Fone: 3472-0226 / 84085404
Rua Domingos Martins,111 Sala 603
Edifício Santa Mônica � Canoas/RS

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

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

CONVÊNIOS DO SINDICATO
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 CanoasFone: 3476.5404
Rua Inconfidência, 593 Canoas Fone: 3472.1794

LABORATÓRIO OSVALDO CRUZ
Fone: 3472-1194
Gal. São Luiz, s/104 Centro - Canoas - RS

TRAUMA CENTER
Fone: 3466-1030 - Av.  Guilherme Schell, 7004 Canoas/
RS - Próximo ao Shopping Canoas
Cardiologista, Clínico Geral, Med. do Trabalho, Clínico/
Cirurgião, Urologista, Fisioterapeuta, Fonoaudiologa,
Gastro e Ecografia, Gastro e Endoscopia,Gineco/Obste-
tra, Neurologista, Nutricionista, Ortopedista/ Trauma-
tologia, Pediatra, Pneumologia, Psicóloga, Radiologista.
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Ao completar 30 anos, o Sindec Canoas am-
pliou suas instalações com o intuito de melhor
servir aos comerciários do município e região,
onde tem suas outras sedes.

Um pouco dessa história vitoriosa foi conta-
da e mostrada a autoridades e convidados que
compareceram à inauguração do novo prédio
anexo na noite de 30 de abril.

Na ocasião estiveram presentes, entre ou-
tros, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge e esposa,
o Senador Paulo Paim, o deputado estadual
Berfran Rosado e o presidente da Força Sindi-
cal, Claudio Janta, que junto com o presidente do
Sindec Canoas, Antônio Fellini, abriram a fita inaugu-
ral e descerraram a placa comemorativa.

O prédio novo abriga uma extensão da Escola de
Educação Infantil Pequeno Comerciário, um salão de
festas e espaço para consultórios médicos e
odontológico. Inclusive o Sindicato informa que a es-
cola ainda possui vagas para crianças de 4 meses a 6
anos e para alunos extra-classe até 10 anos.

Aproveite mais este espaço que foi construído pen-
sando unicamente em você e sua família!

Ao longo da história do SINDEC,
quais foram as principais conquis-
tas do Sindicato?
Com a fundação do sindicato, nossa
primeira meta foi a construção da sede
administrativa, que numa primeira
instância serviria como ponto de refe-
rência para a diretoria e a família co-
merciaria.
Construímos a primeira sede, em
1984, depois partimos para a cons-
trução de outro prédio, onde seria
abrigada a Escola do Pequeno
Comerciário, que é um espaço desti-
nado aos filhos de comerciários e
comerciárias desde o seu nascimento
até 10 anos. No espaço, as crianças
são cuidadas, alimentadas, brincam,
fazem diversas atividades culturais e
sociais e são acompanhadas em suas
atividades escolares em turno inverso

ao que freqüentam suas aulas. Tudo isso possibilitou um maior conforto
e segurança aos pais, sabendo que seus filhos estão em um lugar que os
protege e cuida.
Quando o Sindicato já estava bem consolidado surgiu outra meta: a
construção do terceiro prédio, que foi concluído neste ano. Com essa
realização, houve a ampliação da escola, que vai poder dobrar o núme-
ro de crianças atendidas, conseguimos colocar um salão de festas a
disposição dos comerciários, com capacidade para 120 pessoas e da-
qui a dois ou três meses realizaremos a instalação da clínica dos
comerciários, para eles e seus dependentes, disponibilizando atendi-
mento em todas as especialidades médicas.
Em termos sindicais temos as conquistas dos qüinqüênios - um dos
maiores do estado, auxílio creche, quebra de caixa, assistência jurídica,
regularização do horário do comércio - o trabalhador não faz mais 50

SINDEC CANOAS: 30 anos de progresso

Acompanhe aqui, uma pequena entrevista com o presidente Fellini a respeito do que
representam estes 30 anos do Sindec e essas novas perspectivas do

Sindicato em prol dos comerciários.

ou 60 horas semanais.
E temos como meta diária a proteção da família comerciaria. A busca
pelos direitos, conquistas econômicas e bem-estar dessa.
Quais as principais lutas e reivindicações do sindicato junto às
entidades representativas como prefeitura, governo do estado
e proprietários de comércio?
Como falei anteriormente, caminhamos junto com Canoas a passos de
cidadania, assim, nosso engajamento também é social.
Trabalhamos reivindicando junto às autoridades mais saneamento bási-
co, melhor atendimento na saúde com a criação de mais postos e prote-
gemos a família comerciaria no que ela precisar.
Temos o respeito das entidades públicas, da categoria e dos patrões,
pois tudo o que reivindicamos é com muita seriedade e responsabilida-
de.
Na sua opinião, o que representa para a cidade de Canoas con-
tar com uma entidade de classe com 30 anos de história?
A história de uma cidade é feita por homens e fatos.
O SINDEC é uma entidade que, apesar dos 30 anos de história, se sente
jovem, muito atuante e com fôlego para muitas ações dentro da sociedade
canoense. Ter um sindicato consolidado e respeitado é estar consciente da
responsabilidade perante a cidade e os comerciários. E esses dois, com
certeza, se orgulham do SINDEC.
Quais as perspectivas e metas do SINDEC para o futuro?
Uma das principais perspectivas é a instalação da clínica médica, com
todas as especialidades, no prédio novo.
A médio e longo prazo, teremos a construção do residencial dos
comerciários. O local está definido e o terreno já está comprado.
E continuar com o nosso trabalho em prol de conquistas para a categoria,
na busca de melhores salários, melhores condições de trabalho, 40 horas
semanais, regulamentação da profissão, redução de impostos e, em nível
nacional, a luta pela derrubada do Fator Previdenciário.
Parece que só o governo não se dá conta do quanto essa medida ajudaria o
trabalhador brasileiro a ter mais dignidade em sua aposentadoria. Lutamos
pelo comerciário e esta fase de sua vida também é uma preocupação do
SINDEC.
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�O balão vai subindo,
vai caindo a garoa, o dia
é tão lindo e a noite é tão
boa, São João, São João,
acende a fogueira no meu
coração�... assim como
na música, a fria tarde do
sábado, 10 de julho, fer-
veu com a festa junina
promovida pelo Sindicato
dos Comerciários de Ca-
noas, em sua sede.

O agito foi tanto e tão grande que
a rua foi fechada e os folguedos juni-
nos se estenderam além dos portões
do Sindicato, com muita integração e
confraternização entre as famílias, as
crianças e seus pais.

As tradicionais danças e comidas
típicas e as brincadeiras das mais va-
riadas distribuídas nas barraquinhas,
as camas elásticas e brinquedo inflável,
divertiram aos comerciários e suas famílias, que
também riram a valer com o casamento na roça.

Houve a gincana das turmas da escola e a
escolha do caipirinha e da caipirinha da festa.

Foi uma festa para ficar na história do Sindi-
cato e na memória dos comerciários! Ano que
vem tem mais! Se você não participou desta vez,
programe-se e venha passar uma tarde muito
bacana com o seu Sindicato!

Comerciários realizam festa junina

A diretoria do SINDEC Canoas foi convidado, na sexta-feira, 16 julho,  pelo
candidato a deputado estadual  Cláudio Janta a participar de um encontro onde o
mesmo expôs suas intenções de representar os
trabalhadores, de um modo geral, na Assembleia
Legislativa. que na sua visão não há no parlamento
nenhum deputado com disposição de levar a bandeira do
movimento sindical, principalmente na hora onde votação
de projetos de interesse dos trabalhadores.

Na ocasião o presidente Fellini manifestou-se
agradecendo o convite para o debate e disse que o
candidato Cláudio Janta foi o único candidato que até
agora procurou o Sindec Canoas com a disposição de
ouvir os trabalhadores em sua plataforma de campanha.

O presidente Fellini frisa, �o Sindec Canoas não
tem partido político, mas estamos abertos a todos os
candidatos dispostos a levar a bandeira dos comerciários adiante!�.

Sindicato dos Comerciários de
Canoas participa de encontro com

candidato Claudio Janta


